
Fenerbahçe Spor Kulübü Baş-
kanı Ali Koç, tek aday olarak

girdiği Olağan Seçimli Genel Kurul
Toplantısı'nda konuştu. Koç, kendi-
sine sert eleştirilerde bulunan Aziz
Yıldırım'a, “Siz umurumda değilsiniz.
Artık haddinizi aştınız. Kendini bil-
mez açıklamalar, dengesiz, tutarsız,
intikam isteği ile bezenmiş tehditkar,
çirkin uslüp, kibir, parmak sallamalar”
cevabını verdi. “Beni mahkemeye ver-
mezseniz, adam
değilsiniz” diyen
Koç, “Biz yüz
yüze geleceğiz
Sayın Aziz Yıldı-
rım. Siz benle
gelmezseniz, ben
sizle geleceğim.
Kaçmak yok”
çıkışını yaptı.  
I SAYFA 15

ç

AZİZ YILDIRIM’I TOPA TUTTU

Şikayet etmezsen
adam değilsin!
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Kanal İstanbul projesinin ilk
köprüsü için temel atıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Yatı-
rımcıları tehdit ediyorlar” diyerek
eleştirdiği CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
“Erdoğan sonunda neden seçimden
kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybe-
deceğini biliyorsun. Yabancılara da
“Türkiye'den paranızı söke söke alır-

sınız” demişsin.
Bize sökmez
Erdoğan. Ben
haram yemedim,
gemilerim yok,
suç örgütleri
beni tanımaz,
rehin alamaz.
Ben benim, sen
de se” açıklama-
sını yaptı. 
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ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Suç örgütleri beni 
rehin alamaz!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Dava ve icra habercisi tebligatlar, sahibine
ulaşmayınca mağduriyete yol açıyor. Avcılar
Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında
yıkılan bir binanın paravanına yapıştırdığı
tebligat tepki çekti. Şans eseri tebligatı fark
eden bir kişi, “Bu tebligat insanlara nasıl
ulaşacak? İnşaat alanı kentsel dönüşüm
kapsamında yıkılmış. Yazılan yazı uçup, gitmiş.
Bir tebligat böyle mi ulaştırılır?” diye sordu

4 BİNDEN FAZLA 
KİMYASAL MADDE

Taşınanlar, şehir değiştiren-
ler ya da herhangi bir 

nedenle adreslerini başka yerlere
nakletmek zorunda olanların, 
e-Devlet üzerinden adres değişikliği
yapması gerekiyor. Aksi takdirde
hakkınızda açılabilecek dava ya da
başlatılacak icra takibi ile adınıza 
çıkartılan tebligatlardan habersiz
kalıp, maddi manevi mağdur olabi-

lirsiniz. Avcılar Merkez Mahallesi
Berat Sokak'ta bulunan ve 2 ay önce
kentsel dönüşüm kapsamında 
yıkılan binanın çevresine yerleştirilen
paravana da Avcılar Belediyesi'nden
bir görevli tebligat yapıştırıp, gitti.
Tebligat pusulasında, “Tebliğden
itina edilmesi durumunda pusulanın
kapıya yapıştırıldığı tarihte tebliğ 
yapılmış sayılır” ifadeleri yer aldı. 
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MADDi MANEVi MAĞDUR OLABiLiRSiNiZ

Aynı sokakta işyeri bulunan
esnaf, 2 günde üzerindeki

yazının silinmeye başladığı tebligatı
tesadüfen gördüğünü belirterek, 
“Bu tebligat insanlara nasıl ulaşa-
cak? İnşaat alanı kentsel dönüşüm
kapsamında yıkılmış. Yazılan yazı
uçup, gitmiş. Bir tebligat böyle mi
ulaştırılır? Bu pusulanın herhangi
bir hukuk sürecinde size ulaştırıldı-

ğını iddia edecekler” dedi. Avcılar
Belediyesi'nden yapılan açıklamada
ise “Pusulayı biz tahakkuk şefliği
olarak göndermişiz. Hayreddin 
Gölge'nin emlak beyanlarında
emeklilik muafiyeti işlenmiş. Ancak
2000 yılında vefat etmiş, emeklilik
muafiyeti iptal edilmemiş. Vefat
eden kişinin emeklilik muafiyeti
olmaz” ifadeleri kullanıldı. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan
iken 27 Nisan 2011'de “çılgın proje” olarak kamuo-

yuna duyurduğu Kanal İstanbul, ilk köprünün temelinin 
atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlandı. Törende konu-
şan Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkanlara sert eleştiriler 
yöneltti. CHP'yi bütün yatırımların önünü kesmekle suçlayan
Erdoğan, “Bu ülkede sizler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü
yaptık. Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da 
öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık, yine önümüzü kesmeye
çalıştınız” diye konuştu. 
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TEBLIg EDILMEyEn
TEBLIgaT KaBusu!

Kanal İstanbul Projesi'nde 11 üniversiteden 204 
uzmanın görev yaptığını belirten Erdoğan, “304 ayrı

yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 adet jeofizik etüt
gerçekleşti. Modellemede 35 ayrı ülkeden 3 bin 500 kişi görev
aldı Bay Kemal. Bak bu çeşme açılış töreni, musluk takma 
töreni de değil” dedi. Her şeye rağmen projeleri yaptıklarını
dile getiren Erdoğan, “Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı
çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir.
Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Bunlar tam manasıyla
çaylak” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atıldı. Kanal'ın 6 yıl içinde tamamlanacağını
belirten Erdoğan, “Bütün yatırımlara karşı çıkan zihniyet şimdi de Kanal İstanbul'a

karşı çıkıyor. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bunlar tam manasıyla çaylak” dedi BUNLAR CAYLAK!
MARMARAY’I YAPTIK 

YiNE ÇILDIRDINIZ!
BU MUSLUK TAKMA 

TÖRENi DEĞiL!

“Milletimiz, CHP kafasına kalsa, ülkemizin baraj, köprü ve fabrika-
lara kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başlatılan projelerin önünün bu 
zihniyet tarafından nasıl kesildiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. 

MİLLET ONLARI CİDDİYE ALMIYOR

Haliç, kürek
spoRuna
uygun

İBB iştiraki Spor A.Ş.’nin, 
Unkapanı Köprüsü’nden 

Miniatürk’e kadar olan 4 buçuk kilo-
metrelik parkurda düzenlediği “Haliç
Kürek Yarışları”, izleyenlere görsel
şölen yaşattı. Büyük Erkekler kategori-
sinde şampiyon olan Fenerbahçe 
B takımına kupasını veren İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, “Çok yakın 
bir gelecekte olimpiyatların yapıldığı
bir İstanbul’da, kürek yarışlarının da
Haliç’te yapılmasını hayal ve umut
ediyorum” dedi. İmamoğlu, “Haliç,
tam da kürek sporuna uygun. 
Haliç’ten beklentimiz çok fazla” 
açıklamasında bulundu. 
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Ali Koç

Esenyurt Belediyesi’nin kültür
sanat kurslarında eğitimlerini

tamamlayan kursiyerler, düzenlenen
görkemli bir törenle sertifikalarını
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un elinden aldı. 
Törende konuşma yapan Başkan
Bozkurt, “Esenyurt’u Türkiye’nin en
mutlu kenti yapmak için çalışacağız.
Esenyurt Belediyesi olarak, 
Esenyurtluların
güçlü mutlu, 
huzurlu, kendini
yaşama karşı 
çok ama çok
güçlü hisseden
insanlar olması
için elimizden
geleni yapaca-
ğız” dedi. 
I SAYFA 5
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KURSİYERLERE SERTİFİKA VERDİ

Esenyurt mutlu
bir kent olacak

Kemal D. Bozkurt

Katarlı
öğrencile-

rin Türkiye’de
sınavsız tıp oku-
yacağı yönünde
yapılan haberle-
rin ardından
CHP Genel
Başkanı Kılıç-
daroğlu'nun
yaptığı payla-
şıma sert tepkiler geldi. Haberin 
yalanlanmasının ardından açıklama
yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, “Milyonlarca evla-
dımıza en önemli sınavlarından bir
gün önce alenen yalan söyledin.
Kim bilir kaçının geleceğinden 
çaldın. Çıkıp bir özür bile dilemiyor-

sun” dedi. AK Parti
İl Başkanı Kabaktepe
de “Yalan bir haberin
rüzgarıyla siyasi rant
devşirmeye çalışanlar
da özür dilemeli”
çağrısını yaptı. 
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GELECEKLERİNİ ÇALDIN

Mustafa Varank

Kemal Kılıçdaroğlu

Kanal İstanbul Projesi'ne karşı
çıkan “Ya Kanal Ya İstanbul

Koordinasyonu” üyesi bir grup, 
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda
eylem yaptı. Grup adına basın açıkla-
masını okuyan Oya Erakıncı, “Gün-
lerdir Sazlıdere Barajı'nın yanında 
iş makineleri, hafriyat kamyonları 
çalışıyor. Sazlıdere'nin üstünü doldu-
rup kamyonlar daha rahat çalışsın
diye yol yapılıyor. Baraj kenarının
düzleştirilmesi çalışması yapılıyor”
dedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyen
grup daha sonra meydanda oturma
eylemi yaptı.
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BİR YERDE TÖREN BİR YERDE EYLEM

Kanal İstanbul
protesto edildi

Kadıköy ve Maltepe'de
YKS'ye geç kalanlar sınav 

salonlarına alınmadı. Tam kapı 
kapanırken gelen bir öğrenci, uzun
süre okulun güvenlik görevlisine 
kapıyı açması için çağrıda bulundu.
Olumlu yanıt alamayan öğrenci
“Gidip, yatayım” diyerek uzaklaştı.
İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü'nde de
saat 10.00'da kapılar kapatıldı. Bu
saatten sonra koşarak sınavın yapı-
lacağı okula gelen öğrenciler kapıda
kaldı. Uzun süre görevlilere yalvaran
öğrenciler, sonuç alamayınca 
okuldan ayrıldı. 

ç Beykoz'da 2 şüpheli,
büfede oturan engel-

lileri feci şekilde darbetti. 
O anlar güvenlik kamerala-
rına yansırken, engelliler 
adliyeye giderek şüpheliler
hakkında suç duyurusunda
bulundu. Saldırıya uğrayan
Beykoz Engelliler Derneği
Başkanı Hasan Polat,
“Gözleri dönmüştü. Ne
yaptıklarını bilmiyorlardı.
Karakoldan serbest bırak-
mışlar. Mahkemeye bile çık-
mamışlar” dedi. I SAYFA 16
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BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADILAR

Son saniyede 
sınavı kaçırdılar!

TEKNOLOJi ÇAĞINI YAŞIYORUZ
Tebligat mağduru milyonlarca insan olduğu söyleyen Tüketici 
Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Tebligat 
mağduriyetini gidermenin çok basit bir yolu var. Tebligat için 
muhtarlara bildirim zorunluluğu getirilmeli. Teknoloji çağını 
yaşıyoruz. Biz nasıl ki köprü ve otoyollardan geçerken yetersiz 
bakiyemiz olduğunda telefonumuza mesaj geliyorsa, aynı şey 
tebligatlar içinde yapılmalı” önerisinde bulundu. 

BU NASIL ANNE!
Sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat’ın 
3 yaşındaki çocuğu I.A.’ya içki içirdiği görüntüler 
ortaya çıktı. Hamarat’ın eski kocası velayet davası açtı

Kılıçdaroğlu 
özür dilemeli!İş insanı Gaffar Aydın,

avukatı Deniz Alp
İmamoğlu aracılığıyla 3 
yaşındaki çocukları İ.A.'nın
yargılama sürecinde ve dava
sonunda çocuğun kendi-
sinde kalabilmesi için anne
Cemile Nazlı Hamarat'a 
velayet davası açtı. İstanbul
Aile Mahkemesi'ne sunulan
dava dilekçesinde davalı 
Hamarat'ın müşterek çocuk-
larını Aydın'a göstermediği
için hakkında çocukla kişisel
ilişkisi davası açılmış, söz
konusu diğer davanın halen
devam ettiği belirtildi. Aile
Mahkemesi'nce dava dilek-
çesinin incelendiği öğrenilir-
ken anne Nazlı Hamarat'ın,
çocuk I.A.'ya içki içirdiği
iddia edilen ve kadeh tokuş-
turduğu görülen cep tele-
fonu görüntüleri ortaya 
çıktı. Ayrıca videoyu çeken
erkeğin çocuğa küfür ettiği
duyuldu. I SAYFA 8
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3 YAŞINDAKi ÇOCUKLA KADEH TOKUŞTURUYOR

ENGELLiLERE 
SALDIRDILAR!

Rögarda define avı
Arnavutköy'de inşaatın atık su borularını
ana hatta bağlamak için çalışan işçiler, rögar

kapağını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 
5 metre tünel kazıldığını gördü. Tünelin içinde 
define avcılarına ait eşyalar bulundu. I SAYFA 5
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Nasrettin Hoca 
Kent Parkı açıldı

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 4’TE

Oda başkanları 
ile bir araya geldi

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 4’TE

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE



S igara alışkanlığı ve kullanımının
bırakıldığı andan itibaren vücutta
değişimin başladığına dikkat

çeken Medipol Üniversitesi Pendik Has-
tanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, sigara
içme alışkanlığının genellikle genç yaşta
başladığını söyledi. Ergenlik çağında
başlayan ve uzun süredir sigara içicisi
olan kişilerin yarısının sigara nedeniyle
hayatını kaybettiğini anlatan Dr. Öğr.
Üyesi Melahat Bekir Külah, “17 milyon
kişinin sigara tüketicisi olduğu ülke-
mizde, her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı
gelişen hastalıklar nedeniyle yaşamını yi-
tirmekte” diye konuştu.

Tansiyonu yükseltiyor

Sigaranın başta kardiyovasküler ve solu-
num sistemini olumsuz etkilediğini anla-
tan Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah
şunları söyledi: "İmmün sistemi zayıflat-
makta, diyabet, depresyon gibi rahatsız-
lıklara yakalanma riskini artırmaktadır.
Her bir sigaranın içinde vücut için ze-
hirli, tahriş�edici, kanser yapıcı ya da
kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4
binden fazla kimyasal madde bulun-
maktadır. Bunlardan en az 81 tanesinin
doğrudan kansere neden olduğu ispat-
lanmıştır. Erkeklerde kansere bağlı
ölümlerin yüzde 35'inin, kadınlarda ise
yüzde 15'inin nedeni sigaradır. Akciğer
kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ının
nedeni sebebini yine sigara oluşturmak-

tadır. İnsanları sigaraya bağımlı hale ge-
tiren madde ise nikotindir. Nikotinin, vü-
cudumuz üzerinde kalp atışlarını
hızlandırıcı, tansiyonu yükseltici ve
kanın pıhtılaşma riskini artırıcı etkileri
vardır."

Tek bir sigara bile yeterli

Nikotinin çok güçlü bir psikolojik uyarıcı
ajan olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi
Bekir, sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişi-
den birinin tek bir sigara ile bile bağımlı
hale gelebildiğini anlatarak şu uyarılarda
bulundu: "Bir sigara içildiğinde orta-
lama 10 saniye gibi kısa
bir su�rede yanaktan emi-
len nikotin, beyne ulaşır
ve seratonin gibi mutlu-
luk hormonların salgı-
lanmasını sağlayan
merkezi uyarır. Merkezin
uyarılmasıyla birlikte
meydana gelen hormo-
nal salınımlar, zevk alma,
gevs�eme, sakinles�me,
konsantrasyon artıs�ı gibi
değişikliklerin ortaya çık-
masına neden olur. O�du�l
gibi gelen bu değişiklikle-
rin devam etmesi için
vücut daha c�ok nikotin
istemeye bas�lar ve bu
durum da içilen sigara
miktarında artışa sebep
olur, nedeni nikotinin

meydana getirdiği etkilere kars�ı vücutta
tolerans gelis�mesidir. Bunun anlamı s�u;
vu�cuttaki nikotin miktarı arttıkça etkisi
azalır, o�du�l gibi gelen deg�is�ikliklerin de-
vamını sag�lamak ic�in nikotin miktarının
daha da artması gerekmektedir. Artık
vu�cudunuz bu maddeyi gerek olmadıg�ı
halde almak istemektedir. Bu davranıs�ı
yapmadıg�ınız zaman hissettig�imiz sinir-
lilik, gerginlik, konsantrasyon bozuk-
luğu, iştah artıs�ı, depresyon gibi
duygular iradenizle kontrol edebileceği-
miz bir durum olmaktan çıkmış ve tıbbi
bir bozukluk halini almıştır." DHA
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Her bir sigaranın içinde
vücut için zehirli, tahriş

edici, kanser yapıcı ya da
kanserin ortaya çıkmasını

kolaylaştırıcı 4 binden
fazla kimyasal madde
bulunduğunu belirten

Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi
Melahat Bekir Külah,

"Erkeklerde kansere bağlı
ölümlerin yüzde 

35'inin, kadınlarda ise
yüzde 15'inin nedeni

sigara" dedi

4 BINDEN FAZLA
KIMYASAL MADDE

Sigarayı bırakmakta zorlanan kişilerin bir uzmana
başvurmasını öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, sigaranın bırakılma-
sıyla vücutta görülecek değişimleri şu sözlerle an-
lattı: “Kişi kendi kendine zorlanıyorsa bir uzmana
başvurarak etkinliği kanıtlanmış tıbbi tedavi yöntem-
lerinden yararlanabilir. Sigara bırakma tedavisinin ilk
basamağı hastayı sigarayı bırakması konusunda
motive etmek, bilgilendirmek ve desteklemektir. Ar-
dından uygun farmakolojik tedavi planlanmalıdır. İlk
20 dakikada nabız, kan basıncı ve vücut ısısı nor-
male döner. 24’üncü saatte kanda karbon monoksit
gazı hızla azalır. 2 hafta ve 3 ay sonra efor kapasite-

niz artar, öksürük varsa azalır, 3 ay içinde
kaybolur, balgam varsa 2 haftada yarı yarıya
azalır, soluk alıp vermeniz kolaylaşır, koku ve
tad alma duyularınız iyileşir. Birinci yılda, kalp
krizi geçirme riskiniz ilk günlerden itibaren
azalmaya başlar, bir yılın sonunda risk yüzde
50 azalır. Beyin kanaması ve bacaklardaki
damar hastalığı (Buerger) riski yüzde 30-50
azalır. KOAH (kronik obstrüktif akciğer hasta-
lığı) gibi solunum yet- mezliğine yol açabilen
akciğer hastalıklarının ortaya çıkması engel-
lenir, varsa ilerlemesi durur. 5’inci yılda ağız,
gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanseri
riski yarı yarıya azalır. 10’uncu yılda felç olma
riskiniz 5-10 yıl içinde hiç sigara içmemiş ki-
şilerle aynı düzeye iner. Akciğer kanseri, ağız,
gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, böbrek,
pankreas kanseri riski azalmaya devam eder.
15’inci yılda kalp koroner damar hastalığı ve
kalp krizi riski hiç içmeyenlerle aynı olur.”

İLK BASAMAK
MOTİVASYON

Türkiye'de, ani kalp durması (kardiyak
arrest) sonrası hastaların beyin
fonksiyonlarının korunmasında

kullanılan uygulamalardan
“Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi”

konusunda ulusal bir tedavi kılavuzu
yayınlandı. Türk Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail
Cinel, “Yeni nesil hedeflenmiş sıcaklık

yönetimi uygulamalarına hasta
güvenliği anlamında çok şey 

borçluyuz” dedi.

FARKLI sebeplerle, kalbin kan pompalama iş-
leminin aniden durması olarak tanımlanabile-
cek ani kalp durması vakaları kalıcı nörolojik

hasarlara ve her yıl binlerce insanın ölümüne yol açıyor.
Terapötik hipotermi olarak da bilinen TTM tedavi-
sinde, yeni nesil hedeflenmiş sıcaklık yönetimi uygula-
maları ile vücut sıcaklığını kontrol ederek hasta
güvenliğini sağlamak, ölüm oranını, nörolojik hasar
oranlarını ve organ hasarlarını minimalize etmek müm-
kün. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,
Türk Yoğun Bakım Derneği ve Resüsitasyon Derneği
de bu kapsamda, Türkiye’de belli standartta ve yüksek
kalitede TTM tedavisinin uygulanmasına katkı sağla-
ması amacıyla en güncel literatürün yer aldığı; temelde
pratik uygulamalara ve kararlara ışık tutacak bilgilerden
oluşan Kardiyak Arrest Sonrası Hedeflenmiş Sıcaklık
Yönetimi Ulusal Tedavi Kılavuzunu yayınladı. BD Tür-
kiye’nin desteği ile bilim kurulu tarafından hazırlanan
rehber TTM tedavisinde hasta seçimi, tedavi fazları,
komplikasyon yönetimi, tedaviyi uygulama yöntemleri,
hasta bakımı ve standart TTM protokolü oluşturma
adımları, gibi konular hakkında bilgiler içeriyor. Kılavuz,
içerdiği bilgilerle hekimlerin konuyla ilgili klinik karar
süreçlerinde, onları desteklemeyi hedefliyor.

Uyanma riski artmakta

Kılavuz hakkında konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel,
“Yoğun bakımlardaki en kritik hasta gruplarından olan
kardiyak arrest hastalarının nörolojik sağ kalımlarını iyi-
leştirmeyi amaçlayan yeni nesil yöntemler, hekimlerimi-
zin çabalarına büyük bir destek sağlıyor. Bu tedavi uzun
yıllar boyunca beraberinde hasta güvenliğini garanti

edemediğimiz buz kalıpları ve IV soğuk sıvılar gibi kon-
vansiyonel yöntemlerle yapıldı. Günümüzde resüstas-
yon rehberleri TTM tedavisinde geribildirim
mekanizması olan kontrollü ve güvenli teknolojik sis-
temleri öneriyor. Çalışmalar, hastanın hedef sıcaklıkta
sabit bir şekilde kalmasının ve vücut sıcaklığındaki dal-
galanmaların önlenmesinin önemini bize açıkça göste-
riyor. Bunun sağlanamadığı durumlarda ise hastanın
sekelli uyanma riski artmakta. Bu anlamda yeni nesil
hedeflenmiş sıcaklık yönetimi uygulamalarına hasta gü-
venliği anlamında çok şey borçluyuz. Daha fazla hasta
ikinci hayatını yaşama şansını en iyi şekilde elde edebi-
lir. Fakat bu yeni tedavi yönteminin uygulanması nokta-
sında daha çok bilgi ve deneyim paylaşımına
ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Konunun paydaşı
derneklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu kılavu-
zun bu alandaki ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum”
dedi.

Bir rehber çıkardık

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak ise konuyla il-
gili şunları vurguladı: "Ulusal kılavuzda, Hedeflenmiş
Sıcaklık Yönetimi-TTM tedavisinin kardiyak arrest son-
rası endikasyonuna odaklandık ve konuyla ilgili baş-
vuru kaynağı olacak bir rehber çıkardık. Nöroprotektif
bir uygulama olarak sıcaklık yönetimi, aslında kafa
travmaları, inmeler gibi farklı endikasyonlarda da kritik
hastaların tedavilerinde yardımcı olmaktadır. İleride
güncel literatürdeki gelişmeler paralelinde TTM tedavi-
sinin farklı kullanım alanlarında, konunun paydaşla-
rıyla birlikte eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum."
DHA

ULUSAL TEDAVi KLAVUZU

En büyük 
neden stres
Genellikle ağız ve dudak kenarında görülen
uçuk, yetişkinlerde olduğu kadar bebek ve
çocuklarda da stres nedeniyle ortaya
çıkabiliyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Serpil
Özyılmaz, virüs nedeniyle gelişen uçuğun
bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya
çıktığını belirterek önemli uyarılarda bulundu

YARALARIN kişiye özel tedavi yöntemiyle
yaklaşık olarak bir hafta içerisinde iyileştiğini
belirten Emsey Hospital Dermatoloji Uzmanı

Dr. Serpil Özyılmaz, uçuğun bulaşıcı olduğunu hatır-
latarak, aynı kişisel eşyaları kullanmaması gerektiğini
söyledi. Pek çok nedene bağlı olarak gelişen ağız yara-
ları yanaklar, dudak iç yüzeyleri, dil, diş etleri ve da-
makta oluşan, yeme, içme, çiğnemede ağrıya neden
olan yüzeysel deri doku kayıpları olduğunu söyleyen
Dr. Serpil Özyılmaz, bunların uçuk, aft ve çocuklarda
görülen Herpetik gingivostomatit ağız yaraları oldu-
ğunu belirtti.

AFT'yi tetikleyebilir

Özyılmaz, demir, çinko ve vitamin eksiklikleri nedeniyle
zayıflayan bağışıklık sisteminin ağız yaralarının çıkışını
kolaylaştırdığının yanı sıra stres ve hormonal değişik-
likler, ailesel yatkınlık, yiyecek alerjileri, bakteriler, virüs-
ler, mantar enfeksiyonları, bası ilaçlar ve tütün
kullanımı ağzı yarasının ortaya çıkışını kolaylaştıracak
diğer faktörler olduğunu ifade etti. Kişinin bağışıklık
sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkan ağız içi yarala-
rından olan aftın, çoğu kişide sık karşılaşılan ve tekrar
eden bir sorun olduğunu söyleyen Dr. Serpil Özyıl-
maz, nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber; stres,
alerji, vitamin eksikliği, bakteri ve virüs gibi mikropların
aft gelişimini tetikleyebildiğini belirtti. Dr. Özyılmaz,
özellikle bebek ve çocukların yemek yerken ağrı duy-
masına neden olan aftın, bulaşıcı özellik göstermedi-
ğini ama bu dönemde beslenmelerde kenarları sivri
gıdalardan, aşırı tuzlu, acı, baharatlı gıdalardan uzak
durulması gerektiğini tavsiye ederek, “Tedavide ağrı ke-
sici solüsyonlar, ağız içi uygulamaya uygun merhemler
uygulanarak, genellikle bir hafta içerisinde iyileşme
sağlanmaktadır” dedi.

Damağa kadar yayılabilir

Genellikle çocukluk döneminde özellikle de 6 ay-5 yaş
arasında sıklıkla görülen herperik gingivostomatit bah-
seden Özyılmaz, HSV1 virüsü nedeniyle ortaya çıkan
yaralar hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Küçük içi sıvı
dolu kabarcıklar şeklinde kendini gösterir. Ağız salgısı-
nın el ile başka kişilere temas etmesiyle bulaşma riski
taşıyan bu hastalık; ateş, yemek yememe isteği, halsiz-
lik ve uykuya dalma sorunları gibi belirtiler verir. Salya
akması ve ağız kokusu da bu hastalığın tipik belirtile-
rindendir. Ağızdaki küçük kabarcıklar, zamanla kırmızı
açık yaralara dönüşür. Bu yaralar dil, diş eti, yanak iç-
leri ve damağa kadar yayılabilir.” Herperik gingivosto-
matit tedavisinde iltihap giderici özelliğinden dolayı
antienflamatuar özelliğe sahip ilaçlardan destek alındı-
ğını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyıl-
maz, “Herperik gingivostomatit yayılabilen bir
enfeksiyon olduğundan, bu ilaçların düzenli kullanımı
oldukça önemlidir” açıklamasını yaptı. 
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Pendik’te evinin bahçesinde 73 adet ekili hint keneviri ele geçirildiği gerekçesiyle hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan D.G. (40) 
yetiştirdiği güvercinlere daha fazla üremeleri için hint keneviri tohumu verdiğini öne sürdü. D.G., “Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş 

ve kendiliğinden hint keneviri bitkisi yetişmiş. Ben bu bitkilerin büyüdüğünü ve yetiştiğini fark etmedim, çünkü bir ara köye gitmiştik” dedi

ANADOLU Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca hazırlanan 
iddianameye göre 2 
Temmuz 2020 tarihinde 

meydana gelen olay şöyle oldu: 
İhbar üzerine harekete geçen polisler, 
Pendik’te yaşayan D.G.’nin evine 
baskın yaptı. Baskında D.G.’nin 
evinin bahçesinin dibinde domates 
fideleriyle birlikte ekili vaziyette 
73 adet hint keneviri bitkisinin ele 
geçirildi. Hakkındaki suçlamaları 
reddeden D.G. hakkında “2313 Sayılı 
Kanun’a aykırılık” suçundan 4 yıldan 
12 yıla kadar hapis istemiyle dava 
açıldı.

Bilinçli olarak ekmedim!

Anadolu Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
tutuksuz sanık D.G. ve avukatı Hakan 
İnci katıldı. Sanık D.G. savunmasında 
“Ben çocukluğumdan beri hobi 
olarak güvercin besliyorum. Hint 
keneviri tohumunu güvercinlere 
verdiğimizde üremeleri hızlanıyor. 
Bahçedeki hint kenevirlerini 
ben bilinçli olarak ekmedim. 
Güvercinlere verdiğim tohumlar 

toprağa düşmüş ve kendiliğinden 
hint keneviri bitkisi yetişmiş. Ben bu 
bitkilerin büyüdüğünü ve yetiştiğini 
fark etmedim, çünkü bir ara köye 
gitmiştik. Ben uyuşturucu madde 
kullanmıyorum ve satmıyorum. 
Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. 
Sanık Avukatı İnci ise müvekkilinin 
evinde keşif yapılmasını talep ederek, 
“Kenevirlerin çıktığı yer gübre ve 
müvekkilin güvercinlerini beslemek 
için attığı kenevir tohumlarının 

biriktirildiği yerdir” dedi. Mahkeme, 
keşif talebinin değerlendirilmesine 
karar vererek eksikliklerin giderilmesi 
için duruşmayı erteledi.

Mağduriyet söz konusu
Duruşmanın ardından açıklama 

yapan Avukat Hakan İnci ilginç bir 
davaya girdiklerini belirterek “Bu 
davanın konusu bahçede bulunan 
70 tane kök Hint keneviri. Çok ilginç 
bir şey müvekkilim 12 - 13 yıldır kuş 
beslemekte. 150’ye yakın güvercini 
var. Kendi bahçesinde bunlara 
dışarıda her yerde satılan kenevir 
tohumundan alıyor. Bu tohumu da 
kuşlara veriyor. Burada çok ilginç 
bir şey oluyor; Kuşlar o tohumları 
yedikten sonra temizlik yapılıyor, 
kuş pisliği duvar dibine gönderiliyor. 
Duvar dibinde o kendi kendine 
çıkıyor. Polis bunu tespit ediyor ve 
şimdi müvekkilimin 4 yıldan 12 yıla 
kadar hapis istemiyle davası açılmış 
durumda. Ciddi bir mağduriyet söz 
konusu” ifadelerini kullandı.

Ağır cezada yargılanıyor
İnci müvekkilinin kuşların daha da 

çok çoğalması için kenevir verdiğini 

söylediğini vurgulayarak “Kuşlarda 
farklı etkiler yaratıyormuş. Tamamen 
amacı bu kuşları beslemek ve daha 
fazla üremelerini sağlamakken 
şimdi ağır cezada yargılanıyor. 
Polis görevini yaparken bahçede 
bu kenevirleri fark ediyorlar. Ancak 
güvercinlerin kafesi oradayken bunu 
fotoğraflamıyorlar ya da güvercinleri 
tutanağa geçirmiyorlar. İster istemez 
o şüpheyle dava açıyorlar miktar da 
20 kök üzerinde olduğu için içiçiliğe 
de girmiyor. Mağduriyetin sebebi 
tamamen soruşturmadaki ihmaller, 
bu ihmaller olmasaydı, lehine 
olan deliller toplansaydı bu dava 
açılmayacaktı” şeklinde konuştu.

Onlar da güldüler!
“Bugünkü duruşmada da o 

videoları, güvercinleri izlettirdik” diyen 
avukat İnci, “Ben de müvekkilimin bu 
davada kastı olmadığı için kesinlikle 
beraat edeceğini düşünüyorum. 
Esasen bugünkü duruşmada da o 
videoları, güvercinleri izlettirdik. 
Onlar da güldüler. Keşifle ilgili 
ara bir değerlendirme yapıp keşfe 
geleceklerdir, burada da işin aslı 
ortaya çıkacaktır” dedi. - DHA

UFAK AT DA BIRAZ
CIVCIVLER YESIN!

GÜVERCİNLERE VERDİĞİM TOHUMLAR TOPRAĞA DÜŞÜNCE KENEVİR YETİŞMİŞ

BAKIRKÖY’de, belediye ekiplerinin 
altyapı çalışmaları yaptığı Florya Caddesi 
üzerinde kökünden sökülen ağacın 
devrilmesiyle yoldan geçen bir kişi dalların 
çarpması sonucu hafif yaralandı. Olay, 
akşam saatlerinde Florya Caddesi üzerinde 
yaşandı. Belediye ekiplerinin altyapı kazı 
çalışmaları yaptığı caddede bulunan bir ağaç 
kökünden sökülerek devrildi. Yoldan geçen 
bir kişi, ağacın dallarının çarpması sonucu 
hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi 

üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 
çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç trafiğine 
kapatılan yolda, vatandaşlar ağacın arasından 
geçerek yoluna devam etti. Görgü tanığı Mert 
Arda Çetin, “Yoldan arkadaşım ile birlikte 
geliyorduk. Bir anda yolun üzerine bir çökme 
oldu. Şaşırdık yolumuzu değiştirdik. Gelip 
baktığımızda ağacın devrildiği ve yolun 
kapandığını gördük. Allah’tan uzaktan fark 
ettik. Başımıza daha kötü şeyler olabilirdi” 
dedi. - DHA

Ağaç yola devrildi

OLAY, saat 02.00 
sıralarında Bağcılar 
100.Yıl Mahallesi 
Fetih Caddesi üzerinde 
bulunan parkta 
yaşandı. İddialara 
göre, Ali Tulgaroğlu 
(51), parkta ailesiyle 
birlikte oturan bir 
kişi ile tartışma 
yaşadı. Tartışma 
bir anda kavgaya 
dönüştü. Kavga 
sırasında ailesiyle parkta oturan 
kişi silahıyla Ali Turhanoğlu 
ile arkadaşına ateş açtı. Silahlı 
kavga sonrası Ali Tulgaroğlu 
hayatını kaybederken, arkadaşı 

ise bacağından 
yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine 
çok sayıda polis 
ve sağlık ekibi sevk 
edildi. Saldırganın 
yakalanması için 
polis çalışmaları 
devam ediyor. 
Yaşanan kavga ve 
Ali Tulgaroğlu’nun 
hayatını kaybettiği 
anlar çevredeki 

güvenlik kameraları tarafından 
saniye saniye kaydedildi. 
Görüntülerde saldırganın ateş 
ettikten sonra olay yerinden 
uzaklaştığı görüldü.  - DHA

FATİH’te, akaryakıt 
istasyonunda yakıt alan 
motosikletli kuryeye, 
otomobil çarptı. Kaza 
sonucu kuryenin bacak-
ları kırılırken, kaza anı 
güvenlik kameralarına 
yansıdı.

Akaryakıt istasyonuna 
yakıt almak için gelen 34 DIB 
158 plakalı otomobilin sürücüsü 
Mehmet Çetinbaş, akaryakıt pom-
palarına yaklaşmak istedi. Çetinbaş, 
pompalara yaklaşırken fren yerine 

gaza basması sonucu, o sıra-
da motosikletine yakıt alan 

yemek ve ürün sipariş 
firmasının kuryesi Ömer 
Sadi’ye çarptı. Kazanın 
ardından sürücü Çet-
inbaş ve yanındaki ark-

adaşı, otomobilden inerek 
Ömer Sadi’nin yardımına 

koştu. İhbar üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 
Sağlık ekiplerinin ilk belirlenmesinde 
kurye Ömer Sadi’nin bacaklarının 
kırıldığı tespit edildi.

Bağcılar’da gece saatlerinde ailesiyle birlikte parkta oturan bir kişi, 
kendisiyle tartışmaya giren iki kişiye silahla saldırdı. Saldırıda Ali 

Tulgaroğlu hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralandı

Parkta kanlı kavga

AVCILAR Tahtakale 
Mahallesi’nde bulunan yapı 
malzemesi satan dükkana, 21 
Haziran Pazartesi günü sabah 
saatlerinde kapalı kasa kamyonetle 
kar maskeli ve inşaat eldivenli 
şüpheliler geldi. Araçlarından inip 
dükkanı kontrol eden şüphelileri, 
fark eden çevredekiler bağırmaya 
başladı. Şüpheliler, bunu üzerine 
araçlarına binip olay yerinden kaçtı. 
Hırsızları görenler durumu iş yeri 
sahibine bildirdi. İş yeri sahibi, 
güvenlik kamerası kayıtlarını alıp 
polis merkezine gelerek, şüphelilerden 
şikayetçi oldu. Yaşananlar ise iş 
yerinin güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansıdı.

Yine aynı hırsızlar

Güvenlik kameralarını inceleyen 

polis ekipleri, 
şüphelilerin 26 
Nisan’da aynı 
dükkandan 
10 bin lira 
değerinde bakır çubuk çalan kişiler 
olduğunu tespit etti. Hırsızların 
kullandığı kamyonet ve araç üzerindeki 
plakanın da sahte olduğu öğrenildi. 
İş yeri sahibi Mertcan Üstün, “Sabah 
saatlerinde aynı hırsızlar, farklı 
bir araba ile geliyorlar. Eski araba 
bulunmuş. Bu sefer farklı bir araba 
çalmışlar. Direk dükkanın kapısına 
geliyorlar. İçeriye bakıyorlar. Karşı 
komşu bağırınca hemen kaçıp, 
gidiyorlar. Yine aynı hırsızlar yüksek 
ihtimalle. Yüzleri gözükmediği için biz 
de anlamıyoruz ama boy olarak hemen 
hemen aynıydı. Daha önce giyindikleri 
gibi giyinmişler” dedi.  - DHA

Avcılar’da, yapı 
malzemeleri satan 
dükkandan bakır 

çubuk çalan hırsızlar, 
aynı iş yerinde hırsızlık 

yapmak üzereyken 
çevredekilerin 

bağırmasıyla kaçtı. 
Polis ekipleri, 

şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı

Çevredekiler
ENGEL OLDU

Sarıyer’de tarihi eser kaçakçılarına 
yönelik düzenlenen operasyonda, bir 
şüpheli gözaltına alınırken, 237 adet 
tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer’de önceki 
gün tarihi eser kaçakçılarına yönelik 
operasyon düzenlendi. Operasyonda 
yapılan aramalarda, geç Roma/ 
erken Bizans dönemine ait olduğu 
değerlendirilen Amphora çömlek, çok 
renkli kaplama gözyaşı şişesi, 95 farklı 
renk ve ebatlarda ipe gerilmiş boncuk, 
45 farklı renk ve ebatlarda ipe gerilmiş 
boncuk dizisi, 69 ipe geçirilmiş ve 
kolye görünümü verilmiş sonradan 
devşirilmiş farklı dönemlere ait 
olduğu değerlendirilen boncuk, 4 bir 
ipe geçirilmiş vaziyette boncuk dizisi, 
5 geç Bizans/Osmanlı dönemine ait 
mızrak ve ok uçları, 7 farklı form 
biçim ve malzeme türünden sikkeler 
ve sikke görünümlü objeler, 3 farklı 
form, biçim ve malzeme türünden 
halka biçimli obje, 3 farklı boyut 
ve biçimlerde süs eşyası olduğu 
değerlendirilen obje olmak üzere 
toplam 237 adet obje ele geçirildi.  
Operasyonda bir şüpheli gözaltına 
alındı. Şüpheli hakkında, “2863 Sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli 
işlem yapıldı.  - DHA

BEYOĞLU Kaymakamlığı’nın 
dün aat 17:00’da İstanbul Taksim’de 
yapılacağı açıklanan Onur 
Yürüyüşü etkinliğinin yasaklandığını 
duyurmasının ardından Beyoğlu’nda 
toplananlara polis müdahale etti. O 
sırada alanda bulunan bir gazeteci 
de polislerin sert müdahalesiyle yüz 
üstü yere yatırılıp ters kelepçeyle 
gözaltına alındı. Yere yatırılan 
gazetecinin “Nefes alamıyorum” 
diye bağırdığı duyuldu. LGBTİ+ 
Onur Haftası Komitesi’nden yapılan 
açıklamada “En az 20 gözaltı 
var” denildi. Yapılan açıklamada, 
“Kendi sokaklarımızda, kendi 
derelerimizde, kendi dağlarımızda, 
kendi bedenlerimizde türlü türlü 
yöntemlerle tahakküm kurma haddini 
bulanlara; mafyalara, nefrete, 
kutuplaşmaya inat yaşam alanlarımızı 
koruyor ve çoğaltıyoruz” denildi.

En az 20 kişi 
gözaltına alındı

237 tarihi eser
ELE GEÇiRiLDi

BACAKLARI KIRILDI



İ stanbul'da geçen cumartesi günü
meydana gelen 3.9 büyüklüğün-
deki deprem sonrası Güngören'de

Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'taki bi-
nada çatlaklar oluşurken, balkonunun
bir kısmı çöktü. 16 daire ve 5 iş yerinin
bulunduğu bina boşaltılarak, mühür-
lendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ekipleri, inceleme yapmak üzere kolon-
lardan karot örnekleri aldı. Yapılan in-
celemelerin ardından binanın
yıkılmasına karar verildi. Bina sakinle-
rinden de bir ay içerisinde eşyalarını bo-
şaltmaları istendi.

Komşularımıza üzüldük

Yıkım kararıyla ilgili üzüntüsünü dile
getiren komşu esnaf Kadir Özcan,
"Bugün yıkılacağına dair kesin bir karar
almışlar. Komşularımız için üzüldük. 1
ay süre verilmiş bu süre içerisinde boş-
altılacak ve yıkılacak" dedi. Binanın top-
rak sahibi olan Mahmut Baysal, "Yıkım
kararı çıktı. Bize henüz tebligatlar gel-
medi. Biz hemen belediyeye gidip imar
müdürlüğünden cevap aldık. Şu an biz
evlerimize girip eşyalarımızı bile topla-
yamıyoruz. Çünkü şu an sorumluluk
belediyenin olduğu için vatandaşlarını
riske edemiyor. Tebligatlar elimize ula-
şınca da bize 1 ay kadar bir süre vere-
cekler" dedi. DHA
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Su istemem, her harf dudaklarımı ıslatır.
Yemek istemem, her kelime doyurur.
Dertleşmek istemem, cümleler bana en iyi
sırdaştır. 
Paragraflar yol haritam olur. 
Kimseyi incitmeden, üzmeden bildiğim 
doğruları yazmak hedefimdir. 

Y azarken, kâh ağlıyorum, kâh gülüyo-
rum, düşünüyorum. Ellerimle yakala-
yıp yediğim balığı yer gibi doyuyorum.

Böylesi durumlarda hiçbir şeye ihtiyacım ol-
muyor. Yazabilmek için okuyorum, araştırı-
yorum. Hatta adım adım geziyorum. Bir
cümle aktarabilmek için bazen kilometre-
lerce yol kat ediyorum. O anlarda ben mi,
yoksa araç kendimi gidiyor anlamıyorum. 

Birileri beğensin diye değil. Belki okurken

bir bilgi aktarırım diye yazıyorum. Yazdıkça,
anlattıkça daha fazlasını istiyorum. Bu se-
beple açım, doyumsuzum. 

Sevgimi, özlemimi, aşkımı, oğlumu, nefes
aldığım Beylikdüzü ’nü, âşık olduğum İstan-
bul’u, Vatanımı, Bayrağımı, Dinimi, doğayı,
hayvanları ve en çok da O’nu tüm çıplağıyla,
gizemli haliyle ve arada bir de bam teline ba-
sarak klavyenin tuşlarında dans edercesine
itiraf ederek yazıyorum.    

Sizlerden gelen mesajlar ise müthiş keyif
veriyor, teşvik ediyor. Gururum okşanırken,
bazen gözlerim doluyor. Duygusallık beter bir
durum!  Ağlamak kusur değildir. Her akan
inci tanesinin arkasında önünde anılar-acılar-
mutluluk-özlem-sevgi-özlem vardır. Kimi
değer bulur, kimi nehir gibi akar değer kata-
rak hayat bulur.   

Hele, ilk yazıdan sonra eski
bir dosttan gelen  “özlemişsin değil mi?” so-
rusunu duymak ne güzeldir, bir bilseniz. 

Vergilerimizle cezaevlerinde haksız yere
kalan yurttaşlarımızın doyurulmasını istemi-
yorum. Onları aramızda görmek, yazdıkları
kitapları, yaptıkları işlerin ürünlerini satın
alarak doyurmak-destek olmanın daha fay-
dalı olacağını düşünüyorum.  

Kadın cinayetlerini izlemek, haberlerde
SMA hastası çocukların halini görmek, sa-
baha kadar oyun başında oturan çocukların,
gençlerin var olduğunu bilmekten sizlerin de
rahatsız olduğunu biliyorum. Tuvalete dahi

telefonla giden yetişkinlerin bağımlılarını bil-
mek- görmek ve duymaktan kendimi muaf
etmek istiyorum.   

Gençler, lütfen kalkın o oturduğunuz yer-
den biraz olsun nefes alın. Sizden olmayanı
da sevmeyi öğrenin. 

Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara
ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Ge-
leceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız"
sözünü sürekli hatırlayınız.

Sosyal medya da gazeteler de TV’ler bon-
zai vs benzerlerinden sokak ortalarında,
orada burada düşen çaresizlik içinde kıvra-
nan gençlerin fotoğrafları yayınlıyorlar. Bun-
ların yerine neden satanların fotoğrafları
yayınlanmıyor. Neden satanlar yakalanmıyor.
Sebebini hepimiz biliyoruz. İşte bunun için
ADALET istiyorum. Adaletle yapılanları gü-
neşin tepeler arasından sızarak doğmasını
görmek mutluluğuyla yazmak, istemek suç
değildir. 

Bugün Pazar, pikapta Dünyanın ahenkli
dönüşü gibi dönerek iğnenin temasıyla ses
veren plakta çalan şarkı bugün burada ol-
mama sebep verdi. 

Sizler bu satırları okurken, özlem gider-
mek için püfür püfür esen rüzgâr eşliğinde,
ayaklarım suyun içinde tepemdeki güneşi sız-
dırmayan ağaç altında olacağım. Köy kahv-
altısı yapacağımı hayal ediyorum. 

YAŞ’a takılanları duymak yerine ise sevgi-
linin gözlerinde, ayaklarımın altından akıp
giden soğuk su gibi kaybolmayı tercih eder-
dim. Bir de zarın suya düşme ihmaline karşı
koyarak tavla oynamayı istemek hiç de ayıp
olmazdı.  

En iyi bildiğim, hiçbir şey bilmediğimi
kavrayarak okumanın nasıl huzur verdiğidir.  

Vel hâsıl, okumak, okumak, okumak ve
yazmak.

Sevdiğiniz insanın yanında güzel bir Pazar
gününüz olmasını dileğimle. 

Pazar yazısı yazmak…

KADIKÖY Belediyesi’nin kadınlar arasın-
daki dayanışma ve üretim ağını güçlendir-
mek üzere 2016 yılında kurduğu ve 2019

yılında kooperatif olan kadın emeği pazarı ‘Potlaç’
her yaz dönemi Kadıköy Moda Aile Çay Bahçesi’nin
arkasındaki alanda kadın emeği pazarı kuruyor.
Geçen yaz pandemi nedeniyle kurulamayan Pazar,
uzun bir aradan sonra Kadıköy Belediyesi’nin deste-
ğiyle Moda’daki yerini aldı. Potlaç Kadın Emeği Pa-
zarı Kasım ayına kadar, her Cuma, Cumartesi
günleri ve 1 Temmuz’dan sonra Pazar günleri de,
11.00 – 19.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

35 tezgah kurulacak

Alanda kurulan 35 stantta toplam 300 kadın, dönü-
şümlü olarak ürünlerini sergileyebilecek. Çok sayıda
sivil toplum kuruluşunun da kendilerine alan bulabil-
dikleri stantlarda Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de
bu sene ilk defa yer alıyor. Potlaç Kadın Emeği Paza-
rı’nın ziyaretçileri takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme,
boyama, çanta yapımı, bez bebek, oyuncak, kanaviçe,
seramik, tahta işleri, cam, resim ve benzeri alanlarda
üretilen birbirinden renkli el emeği ürünlere bu pa-
zarda erişme imkânı bulacak.

Bin 300 kadına ulaştı

Potlaç Moda Satış Alanı bireylerin ürünlerini sergile-
dikleri bir yerden ziyade, kadınların birlikte hareket et-
tikleri, ürettikleri bir dayanışma ağının parçası.
Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle, Potlaç adı altında
önce tezgah, sonra da dükkan açan kadınlar bir adım
daha atarak 2019 yılında Potlaç Kadın Girişimi Üre-
tim ve İşletme Kooperatif’ini kurdu. Kızılderililerin
değiş tokuş bayramına verilen isim olan Potlaç’dan
esinlenerek, ilk kez 2016 yılında 110 kadınla başlayan
proje bugün bin 300 kadına ulaştı.

Potlaç yeniden 

MOda’da

Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

Kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim
ağını güçlendirmek üzere her yaz dönemi
Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatif’i öncülüğünde kurulan Potlaç
Kadın Emeği pazarı, uzun bir aradan sonra
yeniden Moda’da yerini aldı. 

Güngören'de cumartesi günü 
meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki
deprem sonrasında çatlaklar oluşan

ve sakinleri tahliye edilen binanın
yıkılmasına karar verildi. Bina

sakinlerinden de bir ay içerisinde
eşyalarını boşaltmaları istendi

CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!
CATLAK BINA
YIKILACAK!

Yapılan incelemenin

ardından

16 daire ve 5 işyerinin

bulunduğu binanın 

yıkılmasına karar

verildi. 

Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı

AMASYA Caddesi üzerinde inşa
edilen Nasrettin Hoca Kent
Parkı, parkları ve doğayı koru-

mak için bir araya gelen çevre elçilerinin ka-
tılımıyla açıldı.  Çok amaçlı saha, yürüyüş
yolları, farklı yaş gruplarına uygun oyun
alanları, mücadele parkuru, açık hava spor
aletleri, kamelyalar ve piknik alanlarının yer
aldığı kent parkında vatandaşlar çevre elçi-
leriyle doğayı koruma konusunda hem bi-
linçlenecek hem de keyifli vakit geçirecek.

Çevre elçileri görevde

Sultanbeyli Belediyesi ilçede bir sosyal so-
rumluluk projesi başlattı. Çevre Elçileri
adını alan gençler, daha yaşanabilir bir
dünya amacıyla doğayı korumaya yönelik
çalışmalar yapıyor. Sultanbeyli Belediyesi
de Çevre Elçileri’nin bu yöndeki faaliyetle-
rine destek oluyor. Açılışta konuşan Sultan-
beyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,
“Mecidiye Mahallesi’nde Nasrettin Hoca
Kent Parkını evlatlarımıza armağan etmiş
olduk. Sultanbeyli’de her mahallesinde yeşil
alanları üretmekle birlikte vatandaşlarımıza
yeni yaşam alanları sunuyoruz. Etrafı or-
manlarla çevrili olan güzel ilçemizde çevre
bilincinin yükselmesi için çeşitli adımlar atı-
yoruz. Çevre platformunu kurduk. Evlatla-
rımızdan oluşan çevre elçilerini oluşturduk.
Çocuklarımıza kamplar düzenledik. Bera-
ber fidan diktik. Çevre bilinciyle ilgili eğitim-
ler verdirdik. Çevre elçisi olmak isteyen
evlatlarımızı da bu güzel projenin bir par-
çası olmaları için davet ediyoruz. İlçemize
kalıcı yatırımlarla hizmet etmeye devam
ediyoruz. Hemşerilerimizin ve çocuklarımı-
zın mutlu vakitler geçireceği yeni yaşam
alanları oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Elimizden geleni yapıyoruz

Çevre Elçisi 14 yaşındaki Mine Ortahisar,

“Bizler çevre elçileriyiz. Yaşadığımız bölge-
nin parklarını ve çevresini korumak için gö-
revlendirildik. Çevreye zarar veren
insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Daha güzel bir çevre için elimizden
geleni yapıyoruz” dedi. Diğer bir
Çevre Elçisi Sudenaz Yılmaz,
“Ben çevre elçisiyim. Görevim
yaşadığım bölgenin parklarını
korumak. Fidan dikiyoruz.
Yaşadığımız bölgedeki in-
sanları çevreyle ilgili bil-
gilendiriyoruz.
Çevreyi kirletirsek
geleceğimizi de
kirletmiş oluruz.
DHA

Sultanbeyli’de yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Kent Parkı çocukların hizmetine açıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin
Keskin, “Çevre bilinci konusunda eğitimler verdik. İlçemize kalıcı yatırımlarla hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu

Oda başkanları ile bir araya geldi

Kartal’da oda başkanlarının talepleri ve
sorunlarının çözümü amacıyla toplantı
gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, Mehmet Ali Büklü Parkı
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen
toplantıda Kartal’ın esnaf odaları 
başkanları ile bir araya geldi

ODA baş-
kanları
toplantı-

sına ayrıca Kartal Belediye
Başkan Yardımcısı Adem

Uçar, Kartal Bakkallar, Bayiler
ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı

Erol Demirci, Kartal Kadın ve
Erkek Berberleri Esnaf Odası Baş-

kanı Adem Etirli, Kartal Kamyon,
Kamyonet, Minibüs, Otobüs, Otomobil

ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Fikret

Çelik, Kartal Umum Seyyar Pazarcılar
Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz, Kartal
Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu adına
Kasım Gümüşoğlu, İstanbul Mermerciler ve
Granit İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı
Mehmet Aydın ile Fırın İş Sendikası Kartal
Temsilcisi Yaşar Tüylüoğlu katıldı.

Ne gerekiyorsa yapacağız

Pandemi sürecindeki zorunlu kapanmaların
ve kısıtlamaların esnafı ekonomik olarak de-
rinden sarstığını dile getiren esnaf odaları

başkanları, sürecin söz konusu olumsuz et-
kilerinin halen devam ettiğini de dile getirdi.
Salgın önlemleri nedeniyle esnafın ağır bir
yükle karşılaştığını belirten Yüksel, sıkıntıla-
rın farkında olduklarını ve çözüm nokta-
sında iş birliğine açık olduklarını belirtti.
Esnafa pandemi sürecinde yardımcı olabil-
mek adına Kartal Belediyesi olarak yaptık-
ları çalışmalar ve gerçekleştirdikleri
hizmetlerden bahseden Başkan Gökhan
Yüksel, salgın koşullarının devam ettiğini,
ancak aşılama ile salgının ivme kaybetmesi

sonucu esnafa yardımcı olabilmek adına im-
kânlar dâhilinde ne gerekiyorsa yapacakla-
rını söyledi.

Su baskınına çözüm

Kartal’ın altyapı sorununu, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB) ile özellikle sokağa
çıkma yasağının olduğu günlerde yoğun bir
çalışma programı izleyerek çözdüklerini söy-
leyen Yüksel, bölge esnafının her yağmur
sonrası yaşadığı mağduriyetin de böylece 
giderilmiş olduğunu dile getirdi. 



E senyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdür-
lüğüne bağlı 19 farklı kültür merkezinde
eğitim alan kursiyerler için “Yıl Sonu

Sergi ve Belge Töreni” düzenlendi. Şehit Erol
Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan törene Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin,
CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı ve Meclis
Üyesi Emine Polat, Esenyurt Belediyesi CHP
Meclis Üyesi Muharrem Daş, Kent Konseyi
Başkanvekili Taner Uluğ ve birim müdürleri ka-
tıldı. Kursiyerlerin hazırlamış olduğu el emeği
ürünler sergisini gezen Başkan Bozkurt, serti-
fika töreni öncesi müzik dinletisi, halk oyunları
ve işaret dili gösterilerini de izledi. 52 farklı
branşta kültür ve sanat eğitimini tamamlayan

12 bin kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı
törende Başkan Bozkurt temsilen, Arıcılık ve
Danışma Görevlisi kursu kursiyerlerine sertifi-
kalarını vererek, kendilerini tebrik etti.

22 bin kişiyi işe yerleştirdik

2 yılda 22 bin kişiyi çeşitli sektörlerde istihdam
ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, “Elimizde olan bir şey
var; birbirimizi sevmek, saymak ve birbirimizin
elinden tutmak. Göreve geldiğimiz günden iti-
baren bu felsefeyle Esenyurt’a hizmet etmeye
çalışıyoruz. Kültür Müdürümüze ve müdürlü-
ğümüzde çalışan arkadaşlarımızın tamamına
çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel ça-
lışmalar yapıyorlar. İnsanların kendilerini daha

mutlu hissetmesi için çalışmalar yapıyoruz.
Aynı zamanda ESBİM aracılığıyla 22 bin kişiyi
işe yerleştirmişiz. Bunu bir üst aşamaya taşı-
maya karar verdik. 32 ayrı branşta 550 kursi-
yere meslek edindirme kursu veriyoruz. 
Onlar da buradan mezun olduktan sonra
hemen istihdam ediliyorlar. Kurslarımızı daha
çok çeşitlendireceğiz. Esenyurt’u Türkiye’nin 
en mutlu kenti yapmak için çalışacağız. Bunu
sizlerle beraber başarabileceğimizden eminim.
Esenyurt Belediyesi olarak, Esenyurtluların
güçlü mutlu, huzurlu, kendini yaşama karşı çok
ama çok güçlü hisseden insanlar olması için eli-
mizden geleni yapacağız. Güzellikler diliyorum.
Daha güzel günlerde görüşmek üzere” diye 
konuştu.
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ESENYURT MUTLU
BIR KENT OLACAK
Esenyurt Belediyesi’nin kültür sanat kurslarında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, düzenlenen görkemli 
bir törenle sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un elinden aldı. Törende konuşma
yapan Başkan Bozkurt, “Esenyurt’u Türkiye’nin en mutlu kenti yapmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı

Esenyurt Belediyesi’nin
açtığı sergi ve fuarlar
sayesinde birçok el
emeği ürünü maddi an-
lamda kazanca dönüş-
türme fırsatı
bulduklarını söyleyen
Ahşap Gravür Yakma
Kursiyeri Özlem Yıldı-
rım, “Belediyeye bu ko-
nuda teşekkür ediyoruz.
İnsanların sanatsal an-
lamda bir şeylere fayda
sağlayabilmesi gerçek-
ten gurur verici. Tüm
belediyelerde, tüm şe-
hirlerde bunun devam
etmesini diliyoruz. Her
sergi bizim için yeni bir
heyecan aslında. Her
dönem sonunda yeni
bir ürün çıkarmak, bun-
ların insanlara sunul-
ması, beğenilmesi ve
maddi kaynağa dönüş-
mesi bizim için çok
önemli itici bir güç.
Başkanımızın bunu
desteklemesi başlı ba-
şına gurur verici bir
şey. Arkamızda Başka-
nımız var. Yaptığımız
ürünlerin onun tarafın-
dan görülmesi, beğenil-
mesi, halka sunulması,
yani bir sanat dalının
onun aracılığıyla iletil-
mesi bizim için ayrı bir
gurur ve onur. Çok te-
şekkür ediyoruz bizi
desteklemesi çok
önemli” dedi.

BİZİM 
ARKAMIZDA 
BAŞKANIMIZ

VAR

Son saniyede kaçırdılar!
Kadıköy ve Maltepe'de YKS'ye geç kalanlar sınav salonlarına alınmadı. Tam kapı kapanırken gelen bir öğrenci, uzun süre okulun
güvenlik görevlisine kapıyı açması için çağrıda bulundu. Olumlu yanıt alamayan öğrenci "Gidip, yatayım" diyerek uzaklaştı

kAdıköY'de birçok öğ-
renci YKS için erken sa-
atlerde okulların önüne

geldi. Şener Birsöz İlkokulu'nun
önünde sınavın başlamasını bekle-
yen öğrencilerin heyecanı gözlerine
yansıdı. Erken saatlerde okula
gelen öğrenciler, güvenlik kontro-
lünden sonra içeri alınırken, son
saniyede gelen 2 öğrenci içeriye
alınmadı. Tam kapı kapanırken
gelen öğrenci, uzun süre okulun
güvenlik görevlisine kapıyı açması
için çağrıda bulundu. Olumlu yanıt
alamayan öğrenci "Gidip, yatayım"
diyerek uzaklaştı.

54 yaşında sınava girdi

Kadıköy'de fizyoterapist olmak için
54 yaşında sınava giren, Fatma
Çevik büyük takdir topladı. Okula
erkenden gelen ve bir hayli heye-
canlı olduğu görülen Fatma Çe-
vik'i, önümüzdeki yıl sınava girecek
olan oğlu uğurladı. Fatma Çevik,
"Zamanında giremedim, şimdi giri-
yorum. Çok heyecanlıyım. Haya-
tımda ilk kez üniversite sınavına
gireceğim. Daha önce başka sınav-
lara girdim ama üniversite sınavına
girmemiştim. Oğlum da çok mutlu
oldu. Beni buraya bıraktı, çok se-
vindi. Başarılar diledi, gitti. Ben
masözüm, fizyoterapist olmak isti-
yorum" şeklinde konuştu. Malte-
pe'de Zümrütevler İlkokulu'na
kimlik bilgileri eksik olan üç kişi,
polis eşliğinde nüfus müdürlüğüne
götürüldü. Kimlik doğrulaması ya-
pılan öğrenciler tekrar okula geti-
rildi. Burada da sınava geç kalan
bir öğrenci okula alınmadı. DHA

Adaylar, sınav salonlarına sıkı ara-
madan geçirilerek alınırken, Avcı-
lar’da piercing ve takıları ile gelen bir
aday bunları çıkarmadan salona alın-
madı. Avcılar Uztürk İlkokulu ile Ab-
dülkadir Uztürk Ortaokulu’nu
karıştıran adaylar koşarak diğer bi-
naya yetişmeye çalıştı. Abdulkadir
Uztürk Ortaokulu’na gelen bir aday-
dan üzerindeki kolye, küpe ve pier-
cinleri çıkarması istendi. Koşarak
okul kantinine giderek bunları bırak-
mak isteyen genç kız piercingleri çı-
karamadı. Tekrar binanın önüne
gelen adaya bir kadın görevli yardım
ederek bunları çıkartmasını sağladı.
Genç kız tekrar bunları emanet olarak
bırakacağı yere götürdü. Aynı böl-
gede bulunan engelli adayların alın-
dığı Sabancı 50’nci Yıl Anadolu
Lisesi’ne kapıların kapatılmasından 2
dakika sonra gelen 2 aday içeri alın-
mayınca üzülerek buradan uzaklaş-
mak zorunda kaldı.

DAHA 15 DAKİKA VAR!
YükseköğreTim Kurumları Sınavı'nın ilk
oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat
10.15.'te başladı. Adaylar, sınav giriş belgeleri ve
kimlikleri ile saat 10.00'a kadar sınav salonla-
rına girebildi. Sınava erken
gelenlerin yanı sıra geç ka-
lanlar da vardı. Öğrenci-
lere maske ve dezenfektan
verildikten sonra içeri alın-
maya başlandı. İstanbul
Teknik Üniversitesi Gü-
müşsuyu Kampüsü'nde
saat 10.00'da kapılar ka-
patıldı. Bu saatten sonra

koşarak sınavın yapılacağı okula gelen öğrenci-
ler kapıda kaldı. Uzun süre görevlilere yalvaran
öğrenciler, sonuç alamayınca okuldan ayrıldı.
Kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci ise

sınava alınmadı. Sınava geç
gelen 5 öğrenci kapıdan gir-
mek için görevlilere yalvardı.
Kapıyı yumruklayan bir öğ-
renci, "Daha 15 dakika var.
Emek var ortada. Lütfen.
Allah rızası için kapıyı açın"
diye yalvardı. Ancak kapı
açılmayınca öğrenciler geri
dönmek zorunda kaldı.

TAKILAR 
ÇIKARILDI

Rögarda 
define avı
Arnavutköy'de inşaatın atık su borularını ana
hatta bağlamak için çalışan işçiler, rögar
kapağını açınca ana boruların kırılarak,
yaklaşık 5 metre tünel kazıldığını gördü. İSKİ
ekipleri tünelin içinde define avcılarına ait
olduğu düşünülen kazı malzemeleri buldu

ArnAvuTköY, Nene Hatun Mahallesi'nde
bir inşaatın atık su giderlerini ana borulara
bağlama çalışması yapan işçiler, rögar kapa-

ğını açınca ana boruların kırılarak, yaklaşık 5 metrelik
tünel açılmış olduğunu gördü. İSKİ ekipleri, kazılmış
olan tünelin içinde define avcılarına ait olduğu düşünü-
len kazma, kürek, aydınlatma ve merdivenlerle karşı-
laştı. Sokak ortasında onlarca evin varlığına aldırış
etmeden kazı yapan define avcılarının, çıkan toprağın
bir kısmını yol kenarına boşalttıkları, bir kısmını da atık
su borularının içine bıraktıkları ortaya çıkarıldı. 

Kazı çalışması yapılmış

İnşaatın sahibi Zeki Turunğ, "Ana hatta bağlamak
üzere arkadaşlar yolun ortasındaki rögar kapağını açtık-
larında içeride daha önceden bir kazı çalışması yapıldı-
ğını fark ettiler. İçerideki duvarları kırmışlar ve
bozmuşlar. Şimdi arkadaşlar bu kırılan yerleri yeniden
tamir edecekler. İSKİ çalışanları içeriye girdiklerinde
kazma, kürek, el feneri, merdiven gibi malzemelerle kar-
şılaşmışlar. Ana hattın duvarını kırarak biraz ileriye
doğru kazı çalışması yapıldığını görmüşler. İnşaatı-
mızda sürekli bekleyen bekçimiz var normalde. Define-
ciler muhtemelen gece gelmişler ve o yüzden de kimse
görememiş. Kısıtlama dönemlerinde ve bayram süre-
cinde de kazılmış olabilir burası. İçeriden çıkardıkları
toprağı yol kenarına atmışlar, birazını da içeride bırak-
mışlar ve bırakılan malzemeler de giderleri tıkamış"
dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. DHA

Günlük 116 
bin yolcu 
Aşılamanın hızlanmasına paralel olarak,
esnetilen seyahat yasaklarıyla artışa geçen
seyahat talepleri, turizm ve havacılık 
sektörünü hareketlendirdi. Türk Hava Yolları
(THY), salgının başlangıcından beri dün, ilk
kez günlük bin uçuş barajını aşarken, aynı gün
840 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul
Havalimanı ise 116 bin yolcuyu ağırladı

THY, salgın dönemindeki normalleşme süre-
cinde 863 uçuş gerçekleştirdiği 4 Hazi-
ran'dan sonra geçen 21 günlük sürede

günlük uçuş sayısını yüzde 23.4 oranında arttırdı. Bu
yılın ilk 5 ayında da Avrupa hava sahasının en çok uçuş
gerçekleştiren havayolu olan THY, dün gerçekleştirdiği
bin 65 uçuş ile de salgının başlangıcından beri ilk kez
günlük bin uçuş barajını aşmayı başardı. THY'nin bin
65 uçuş gerçekleştirdiği 25 Haziran günü Türkiye'ye
varış uçuşlarında yüzde 75.3, Türkiye çıkışlı uçuşlarda
ise yüzde 68.2 doluluk oranıyla uçtu. Türkiye'ye geliş
uçuşlarında doluluk oranında görülen yüksek oranda,
turizm amaçlı seyahat eden yolcu talebinin pozitif etkisi
görüldü.

Uzun bir merdiven gibi

Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bu süreç, gökyüzüne
yükselen uzun bir merdiven gibi. Güvenlik tedbirlerimizi
aldık, ileriye odaklandık ve her basamakta daha güzel
sonuçlar alarak yükseliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla
emek vermeye, adım atmaya devam edeceğiz. Bulutla-
rın üzerinde lider olana kadar çalışacağız. Yeniden dört
haneli uçuş rakamlarına ulaştığımız için mutluyum, her
geçen gün hem bu sayıyı hem de doluluk oranımızı artı-
racağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

840 uçak iniş kalkış yaptı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın verile-
rine göre salgın döneminde Avrupa'da en çok uçuş ger-
çekleştirilen havalimanı olarak zirvedeki yerine koruyan
İstanbul Havalimanı ise aynı gün 116 bin yolcuya ev
sahipliği yaptı. Salgının başlangıcından beri ilk kez 18
Haziran günü 100 bin yolcu sayısını geçen İstanbul
Havalimanı'nı dün 37 bin 90'ı iç, 79 bin 90'ı da dış hat
olmak üzere toplam 116 bin 180 yolcu kullandı. Aynı
gün havalimanına 840 uçak iniş kalkış yaptı. DHA

Kemal Deniz Bozkurt, “Elimizde olan bir şey var; birbirimizi sevmek, saymak ve birbirimizin elinden tutmak. 
Göreve geldiğimiz günden itibaren bu felsefeyle Esenyurt’a hizmet etmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. 



6 27 HAZİRAN 2021 PAZAR GÜNCELwww.gazetedamga.com.tr

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YÜCETÜRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR
Anadolu Yakası Temsilcisi
Erkan Sarıkaya

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT

27 HAZİRAN 2021 PAZARYIL:16 SA YI: 5018

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Tahsin GÜNER

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 575 83 85 Tel:+90 0212 871 36 06

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE

Müge Cesur öZMEN  

Dağıtım: Turkuvaz
Şenol YENE - Salih DOĞAN -
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM 

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
ve YGA’nın kurduğu, İstanbul’dan
dünyaya açılan girişimlerin desteklen-

diği inovasyon platformu Techİstanbul’u
2020 yılında hayata geçirdi. Tech İstanbul,
İstanbul’un kentsel sorunlarına teknolojik
ve inovatif çözümler geliştiren girişimlerin
İBB ile yakından çalışmasını sağlayarak;
pozitif teknolojilerin İstanbul’dan dünyaya
yayılmasını desteklemeyi hedefleyerek giri-
şimlerin başvurularını aldı. Üst düzey yöne-
timle görüşmeler sonrasında seçilen 12
girişim arasında altı girişim, üç ay boyunca
İBB ve bağlı iştirak şirketleriyle yakın bir şe-
kilde çalışacak.  Girişimlerin, ulaşım, çevre,
enerji alanlarında saha testleri gerçekleş-
tirdi.

Girişimlere tam destek

Yeni iş modellerini ve girişimlerin uygula-
malarını benimseyerek halka sunmak iste-
yen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol
Özgüner “İBB Zemin İstanbul teknoloji
merkezindeki girişimcilerimiz dünyaya açılı-

yor. Bu anlamda da girişimcilik ekosistemi
için güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki
günlerde yeni merkezler ve dijital platform-
larla girişimcilere tam destek olmaya
devam edeceğiz.” dedi.

Çalışmalar devam ediyor

6 girişimden biri olan ve hala İSPARK ile
çalışmalarına devam eden Bluedot, Ford
Otosan’In kurduğu Driventure firmasından
yatırım alan ilk girişim oldu. Mobil uygu-
lama ile elektrikli araba kullanıcılarının şarj
ünitesine ulaşmasını, rezervasyon ve ödeme
işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanı-
yan Bluedot, şarj ünitesi sahiplerinin sahip
oldukları üniteleri haritada gösteriyor. Böy-
lece paylaşımlı gelir modeli ile gelir elde et-
mesine de olanak sağlanıyor. Aldıkları
yatırım ile proje için daha fazla çalışarak
daha ileri gitmek istediklerini söyleyen Blue-
dot kurucu ortağı Ferhat Babacan “Bluedot
genç, dinamik ve yaratıcı ekibi şehirlerin
elektrikli arabalar ile olan bağını arttırmak
ve daha sürdürülebilir şehirler yaratmak

için yola çıktı. Türkiye’nin en değerli şirket-
lerinden Ford'dan aldığımız bu yatırımı
urun ve ekip geliştirmek için kullanırken
Ford ile stratejik bir birliktelik de yarataca-
ğız.” dedi.

Otoparkta test yapılıdı

Cihangir katlı otoparkında Bluedot tekno-
lojisi test edilerek halka ulaştırıldı. İBB’nin
desteği ile birlikte Bluedot iş fikrini geliştire-
rek, teknolojisini en iyi hale getirebilmesi
için çalışmalarına devam ediyor. Tech İs-
tanbul platformunda İSPARK ile eşleşen
bir diğer girişim ise elektrikli scooterların şe-
hirlerdeki ulaşım çözümlerine entegre ol-
masını kolaylaştıran ve altyapı çözümleri
geliştiren Duckt oldu. “Tak-çalıştır” adap-
törü ve istasyonlarıyla, marka ve modelden
bağımsız olarak scooter pazarının tama-
mına park etme, güvenli bir şekilde kilitleme
ve şarj etme hizmeti sunan Duckt, aynı za-
manda İSPARK ile birlikte Maltepe bölge-
sindeki pilot uygulama ile birlikte elektrikli
bisikletler üzerinde de geliştirmeler yaptı.

Havayolu şirketine 
2 kategoride ödül
Pegasus Hava Yolları’nın, Airfinance Jour-
nal Ödülleri 2020 kapsamında ‘Yılın JOLCO
Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması’ ve
‘Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi’ kategori-
lerinde ödüle layık görüldüğü kaydedildi

PEgaSuS’un, havacılık yayınlarından Airfi-
nance Journal tarafından her sene gerçekleştiri-
len Airfinance Journal Ödülleri kapsamında iki

ödüle birden layık görüldüğü belirtildi. Pegasus Hava Yol-
ları; üst düzey havacılık finansmanı yöneticileri ve bağımsız
yöneticilerden oluşan bir jüri tarafından yapılan değerlen-
dirme sonucu, 2020 yılı için ‘Yılın JOLCO Bazlı Finansal
Kiralama Anlaşması’ ve ‘Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi’ ka-
tegorilerinde ödül aldı. Pegasus Hava Yolları’nın bir Airbus
A321neo model uçak teslimatı kapsamında 55 milyon Eu-
ro’luk Jolco finansmanı sağlaması, işlemin yapısı itibarıyla
yenilikçi oluşu ve bir üreticinin üretim hattından tamamen
uzaktan teslim edilen ilk uçak olması sebebiyle “Yılın
JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması” ödülüne
layık görüldüğü bildirildi.

Çeşitlendirmede başarı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Pegasus Hava Yolları
Uçak Finansman Ekibi ise sigorta destekli finansman
ürünü Balthazar finansmanları, ECA destekli finansman-
lar, yeni teslimatlar için JOLCO finansmanları gibi farklı
yapıları kapatarak finansman kanalını çeşitlendirmede ba-
şarılı oldu. Ayrıca Boeing 737-800'lerin bazılarının satış ve
geri kiralama piyasası yoluyla çıkışını da sağladı ve bu ba-
şarılı çalışmalar çerçevesinde “Yılın Hava Yolu Hazine
Ekibi” ödülüne layık görüldü” ifadelerine yer verildi. DHA

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü
tarafından hayata geçirilen “Tech İstanbul” platformu
girişimlerinden Bluedot ilk yatırımını aldı. Ford Otosan,
girişim sermaye şirketi olarak hizmet verecek olan Driventure 
şirketi, hızlı bir şekilde ilk yatırımı İBB’nin destek verdiği
girişimlerden biri olan Bluedot’a yaptı

yeni nesil çevre dostu araçların
yaygınlaşması amacıyla otopark-
larda elektrikli araçlar için şarj
istasyonları kurmaya başladıkla-
rını belirten İsPaRK Genel Mü-
dürü Murat Çakır, “Tech İstanbul
projesi kapsamında, İBB bünye-
sinde kurulması planlanan tüm
elektrikli araç şarj istasyonu nok-
talarının navigasyon sistemlerine
işlenerek, tek çatı altında yönetil-
mesi amacıyla çalışmalar yürü-
tüyoruz. Mikromobilite alanında
farklı ve yeni bir çözüm sunan
Duckt ve elektrikli araç şarj istas-
yonlarının görülebildiği uygulama
olan Bluedot ile iş birliği yapıyo-
ruz” dedi. İBB akıllı Şehir Müdürü
Dr. Burcu Özdemir Tech İstanbul
platformundan çıkan başarılı giri-
şimleri örnek göstererek, İstan-
bul ve Türkiye’nin vizyonunu
daha da ileriye taşıyabilmek için
yenilikçi iş fikirlerine, genç beyin-
lere ihtiyaçları olduğunu vurgu-
ladı. Özdemir, “İBB ve akıllı Şehir
Müdürlüğü olarak girişimciliğin
yarının dünyası olduğunu biliyor,
önemsiyor ve destekliyoruz.
amacımız start-up dünyasında
İstanbul’u önemli bir marka ha-
line getirmek. Bunun için hep bir-
likte çalışıp, birlikte
başaracağız.” dedi.

ŞaRJ 
İsTasyOnLaRı 

TEK ÇaTı aLTınDa 
yÖnETİLECEK

OTOSAN’DAN
YATIRIM ALDI

Mustafa Balcı
yeniden başkan
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı
kapsamında yapılan yeni dönem başkanlık seçiminde Weltew Home Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Balcı, seçimi kazanarak ikinci kez göreve getirildi

MOSDER’in yeni Yönetim
Kurulu Üyeleri’de seçim so-
nucunda belli oldu. Bu doğ-

rultuda görev alacak isimler; Lajivert
Mobilya’dan Mehmet Soyserin, Nills’den
Fatih Ortakçı, Bambi’den Adem Çetmen,
Loda Mobilya’dan Davut Karaçak,
Tutku Yatak’tan Gökmen Kaya ve Le-
nova Mobilya’dan Metin Baydar oldu. 

Saygısızlık yapıldı

Başkan Mustafa Balcı konuyla ilgili ba-
sında yer alan ve gerçeği yansıtmayan ha-
berlere istinaden, "Türkiye Mobilya
Sanayicileri Derneği (MOSDER) olarak
17 Haziran 2021 Perşembe günü İstanbul
Holiday İn Airport Hotel’de 11. Olağan
Genel Kurul Toplantımızı, olağanüstü
şartlar altında gerçekleştirdik; büyük bir
azim ve sevgi ile talip olduğumuz başkan-
lık görevine üyelerimizin teveccühü ile ye-
niden seçildik. MOSDER’in ev sahibi
olduğu 11. Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı’nın henüz başlangıcında, başkanlık se-
çimindeki rakibimiz, otelin lobi alanında
sohbet halinde olan tüm üye misafirleri-
mizin toplantı salonuna yerleşmesini bek-
lemeden sanki organizasyonun doğrudan
ev sahibiymiş edasıyla ve hiddetle çalışan-

larımıza komut vermek suretiyle Genel
Kurul’u başlatmış ve hem mevcut başkan
konumundaki şahsıma hem de katılım
sağlayan tüm üyelerimize saygısızlık ya-
pılmasına neden olmuştur" dedi. 

Anmak bile istemiyorum

"Bu gergin atmosferle başlayan toplan-
tıda, şahsıma edilen hakaretleri burada
anmak bile istemiyorum; bu kadar müte-
caviz ve saygısız bir söyleme sahip birini
MOSDER Başkanı seçmediğiniz için
minnettarım. Genel Kurulumuzda Kibir
ve Hırs kaybetti; Azim ve Doğruluk ka-
zandı" diyen Balcı, "Geçtiğimiz yıl, tüm
dünya bir yandan pandemi şartlarıyla
mücadele ederken, bizde hem sektörü-
müz adına hem de bir yandan da İstan-

bul Fuarı için mücadelemizi veriyorduk;
işte tam da bu süreçte, telefonlar silsile-
siyle şahsıma, çeşitli gerekçeler öne sürü-
lerek görevi bırakmam için muhtıralar
verilmeye başlandı. Kaldı ki benim yöneti-
mimde halihazırda Erciyes Grubu’ndan 3
üye bulunuyordu. Bu bakış açısıyla as-
lında kendilerine de muhtıra vermiş oldu-
lar... MOSDER’i bu günlere getiren bu
büyük firmalar, maalesef MOSDER’in
bugün yaşadığı sıkıntıların da doğrudan
sebebidirler" ifadelerini kullandı. 
Konuşmasını, "Biz eski yönetim süreçle-
rinde olduğu gibi derneğin bütçesiyle dü-
zenlenen organizasyonlara 2 gece için
otellerde 300 bin TL harcamadık; ofis de-
korasyonuna 600 bin TL ödemedik" şek-
linde sürdüren Balcı, "Bu rakamları o
günün döviz kurlarına vurduğunuzda
çıkan rakamla MOSDER’e bir ofis satın
alınabilirdi. Bugün İMOS ve KAYMOS
gibi, bu “Büyük”lerce “Küçük” görülen
derneklerin kendi ofisleri, kendi fuarları,
kendi binaları var.  Geçmiş yönetimlerin
aksine, eski ofisin fahiş kirası sebebiyle
daha makul bir ofise geçerek dernek büt-
çesini rahatlattık; gereksiz hizmet alımla-
rını ve harcamaları kestik” ifadelerini
kullandı.  

Ruslar yoksa
Ukraynalı var

Rusya'nın uçuş yasağı kararı
alması ile mayıs ayında Rus
turist sahillerden ayak keser-

ken, 236 bin turistle ukrayna, mayıs
ayında en çok turist gönderen ülke oldu.
Mayıs ayında gelen yabancı sayısı 936
bin 282 olurken, baz etkisi ile 2020'nin
aynı ayına göre yüzde 3 bin 38 artış gös-
terdi. 2021'in ilk 5 ayında sektör 3.6 mil-
yon turisti ağırlarken, geçen yıla göre
yüzde 14.7'lik bir düşüş yaşandı. 2021'in
mayıs ayında sektör pandeminin ilk yılın-
dan daha kötü bir performans gösterdi.
Bu sezonun kurtarıcısı olması beklenen
gurbetçilerle birlikte turist sayısı 5 ayda
4.4 milyon olarak gerçekleşti.

5 ayda zirve değişmedi

Türkiye'ye ziyaretçi gönderen ülkeler ara-
sında ilk sırada 236 bin 212 ile ukrayna
yer alırken, almanya'dan 95 bin, Bulgaris-
tan'dan 57 bin turist ağırlandı. İlk 5 aylık
verilere göre ise Rusya 571 bin 362 tu-
ristle birinci, ukrayna, 423 bin 241 tu-
ristle ikinci, almanya ise 280 bin turistle
üçüncü İran 238 bin turistle beşinci sı-
rada yer aldı.

İkinci el telefonda
ekspertiz dönemi
Türkiye’de ikinci el telefon pazarı yaklaşık olarak 
15 milyar TL’lik bir hacme sahip. İkinci el telefon
pazarının düzenlenmesi ve tüketicilerin korunması
adına birçok uygulama hayata geçiriliyor. Sıfır bir
telefon sahibi olmanın yanı sıra ikinci el telefon
sahibi olmadan önce de iyi bir araştırma ve uzman
görüşü almak büyük önem teşkil ediyor

DünyaDa olduğu gibi Türkiye’de de cep tele-
fonu pazarı büyük bir öneme sahip. Cep tele-
fonu kullanıcıları, sıfır veya ikinci el cep telefonu

satın alırken ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasını is-
tiyor. Bu noktada özellikle ikinci el cep telefonu satın alımı
yapılmadan önce cihaz ile ilgili detaylı bilgilerin kullanıcılar
tarafından bilinmesi öncelik kazanıyor. Satın alınan ürün
hakkında bilgi sahibi olmaya imkan tanıyan OPPA Teknik,
Telekomünikasyon Danışmanlık Ltd. Şti, hayata geçirdiği
cep telefonu ekspertiz raporu çözümü sayesinde tüketicile-
rin sorunsuz bir şekilde istedikleri ürüne sahip olmalarını
sağlıyor. Türkiye’de ve dünyada ikinci el ürün alım satımı-
nın çok önemli bir yer tuttuğunu belirten OPPA Teknik, Te-
lekomünikasyon Danışmanlık Ltd. Şti Genel Müdürü
Yusuf Yıldırım, “Cep telefonu sektörü her geçen gün katla-
narak hızla gelişim gösteriyor. Sıfır ürün kullanımının yanı
sıra ikinci el ürün kullanımı da tüketiciler tarafından fazla-
sıyla tercih ediliyor. Bu tercihlerin yapılmasını kolaylaştıran
ekspertiz raporumuz sayesinde kullanıcıların hayatını ko-
laylaştırmaya ve kullanılacak ürünler hakkında detaylı bilgi
sahibi olunmasına öncülük etmek istiyoruz. Geliştirdiğimiz
cep telefonu ekspertiz yazılımımızın dünyada bir örneği bu-
lunmuyor” açıklamasını yaptı. 
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5 KALEM SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/359113
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 

SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02166063300 -
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmasancaktepe@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM SARF MALZEME ALIMIAyrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal 
Caddesi No: 54 Sancaktepe /İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip verilen işe başlama yazısına 
(yazılı tebliğ, faks ya da telefon) istinaden 10 gün içinde işe 
başlanacak olup, sarflar hastanemiz Taşınır Kayıt Kontrol 
yetkilisinin siparişi üzerine peyder pey hastane 
deposuna teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN 

VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. 
NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54
SANCAKTEPE İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 13.07.2021 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu malzemeler ve alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aksesuar, sarf, cihaz vb.
ürünler için istekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere 
uygunluğunu belirlemek amacıyla teklif verilen her kalem için en az 1 Adet numune ve teknik 
bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya broşür vb. teknik dokümanları, teklif zarfı ile birlikte tutanakla 
idareye teslim edeceklerdir. (Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı 
etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir)  Uhdesinde ihale kalmayan
isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale
süreci bittikten sonra 20 içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler
idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK
EAH-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN 
VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1402738)
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Kalıcı uzaktan çalışma

G eçen haftaki yazıda, 1,5 yılı aşkın süredir ko-
ronavirüs süresince uzaktan eğitimde edinilen
pratiği ve gelecekte uzaktan eğitimin nasıl

olabileceğinin üstünden geçmiştim. Yazının devamı
da pandemi döneminin bir diğer yanı olan uzaktan
çalışmayla ilgili olacaktı.

Uzun süre önce karantinalar başladığından beri
birçok meslek grubu uzaktan çalışma modeline geç-
mek zorunda kalmıştı, artık çalışanlar ofislerine geri
dönmeye başlamışken kimileri evden çalışmanın ka-
lıcı olmasını isterken kimileriyse ofise geri dönmek
için can atar halde.

Pandemi etkisini kaybederken birçok büyük şirket
uzaktan çalışma modeliyle ilgili çalışanlarına anket
yapmakta. Elde edinilen sonuçlar artı ve eksileriyle
genel olarak şöyle; evden/uzaktan çalışma döne-
minde çalışanlar işe gidip gelme kısmında trafikte
zaman kaybetmiyor, evinin konforunda ofise göre
daha rahat olabiliyor, kendilerine daha çok zaman
ayırabiliyor ve ev kiraları da fazla olan büyük şehir-
lerde bulunmak zorunda kalmıyorlar. Çalışanlar açı-
sından eksiler olarak ise; çalışma saatlerinde eve
kapanınca dış dünyayla etkileşimin büyük ölçüde
azalması, sosyal hayatın kötü olarak etkilenmesi, iş
arkadaşlarıyla kaynaşamama ve daha fazla evde
olma nedeniyle faturaların artması gibi nedenler var.
Buna ek olarak birçok çalışan, işyerlerinin çalışma
saatleri dışında da iş vermesi gibi nedenlerden yakı-
nıyor. Ayrıca evin bir ofis olmadığı gerçeği de var.
Her ev ortamı ofisteki gibi çalışmaya odaklı olabil-
meye müsait değil, özellikle çocuğu olan çalışanlar
için evde çalışmak ofisten daha verimsiz olabilir.
İşiyle uğraşırken sürekli bölünmek, dikkatin dağıl-
ması, ev işleriyle uğraşmanın gerekmesi gibi etkenler
ortaya çıkabilir.

Yöneticiler açısından bakıldığındaysa en büyük
artı uzaktan çalışma modelinde ofis giderlerinin
(kira, elektrik, temizlik, otopark, yemek gibi) azalı-
yor olmasıdır. Elbette bazı şirketler çalışanlarına ge-
rekli ekipmanları sağlamalı (bilgisayar, internet ve
meslek dalına göre başka ekipmanlar) çünkü bu
ekipmanları ofislerde çalışanlar kendileri almıyordu,
ofisin sunduğu imkanlardan yararlanıyorlardı. Ancak
yine de uzun vadede büyük iş merkezlerinde insanları
toplayıp çalıştırmaktan daha tasarruflu olacaktır.

Koronavirüsün yarattığı ortam buna zemin hazır-
lamışken tıpkı uzaktan eğitim gibi, uzaktan çalışma
modeli de kaçınılmaz ve ileride hayatımızda daha
büyük yer kaplayacak. Şimdiden büyük şirketlerin
kalıcı uzaktan çalışmaya geçiyor olması bunun bir
göstergesi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ikinci
başvuruyu yaptı. Özel, "Yazımızın 32 gündür yanıtsız bırakılması 
parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür" düşüncesini dile getirdi

10 BIN $ ALAN 
SIYASETCI KIM?

C HP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, bir organize suç örgütü lide-
rinin bir siyasetçiye maaş bağladı-

ğına yönelik iddialar üzerine, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop’a yaptıkları baş-
vurunun ardından Şentop’un bir dizi giri-
şimde bulunduğunu ancak bu konuda
kamuoyuna yeterli bilgi vermediğine dikkat
çekti. CHP'li Özel, "Anamuhalefet Parti-
si’nin yazılı başvurusunun 32 gündür ya-
nıtsız bırakılmış olması, parlamentonun
işleyişine, teamüllerine ve saygınlığına

gölge düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir başvuru yaptı

Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun, bir organize suç örgütü liderinden
10 bin dolar alan siyasetçi bulunduğuna
ilişkin açıklamasından sonra CHP grubu-
nun başvurusu üzerine TBMM Başkanı
Mustafa Şentop’un, bazı yazışmalar ve gö-
rüşmeler yaptığının basına yansıdığını
ancak bu görüşme ve yazışmalara ilişkin
TBMM’nin ve CHP grubunun bilgilendi-
rilmediğine dikkati çekerek, Şentop’a yeni-
den yazılı bir başvuru yaptı. Özel,
Soylu’nun 19 Mayıs günü TRT Haber ya-
yınındaki sözlerini anımsatarak, şunları
kaydetti: "Organize suç örgütü mensupları-
nın siyasetçilere maaş bağladığı ithamı
üzerine 24 Mayıs günü Genel Başkanımız
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve grubumuza
üye milletvekillerimizin imzasıyla şahsınıza
bir başvuruda bulunmuştuk. Başvurumu-

zun ardından şahsınızın İçişleri Bakanı’na
sözlü ve yazılı olarak durumu aktardığı ka-
muoyunun bilgisine sunulmuş, bunun ar-
dından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı makamında İçişleri Bakanı ile
16 Haziran 2021 günü 1,5 saati aşan bir
görüşme gerçekleştirdiğiniz medyaya yan-
sımıştır."

Gölge düşürdü

CHP'li Özel, devamında şu ifadeleri kul-
landı: "Bu görüşmede İçişleri Bakanı’nın
size yazılı bir yanıt verdiği ortaya çıkmış, 17
Haziran 2021 günü yaptığınız açıklamada
da ‘Kastettiği isim, TBMM'de milletvekili
olan bir kişi değil. 'Gazi Meclisimiz çatısı
altında görev yapan milletvekilleri-
mizden biri değildir' diyor’ ifadesini
kullandınız. Yaptığınız açıklamalar
nedeniyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı görevinizin mev-
cut milletvekilleriyle sınırlı bir görev

olmadığı, önceki dönem bu yüce çatı al-
tında görev yapmış milletvekillerimizin
haklarından da sorumlu olduğunuzu hatır-
latma ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu’nun 24 Mayıs günü
yaptığı başvuru üzerine bu görüşmeleri
gerçekleştirdiğiniz ve İçişleri Bakanı’nın ya-
zılı yanıtını bu talebe binaen aldığınız her-
kesin malumudur.
Buna rağmen 24 Mayıs 2021 tarihli yazılı
başvurumuza ne yazılı ne de sözlü bir yanıt
verilmiş değildir. Anamuhalefet Partisi’nin
yazılı başvurusunun 32 gündür yanıtsız
bırakılmış olması, Parlamento’nun işleyi-
şine, teamüllerine ve saygınlığına gölge
düşürmüştür."

SORUMLULUĞUNUZUN
GEREĞİNİ YAPIN!

CHP'Lİ Özgür Özel açıkla-
masının sonunda, "Siyaset
kurumunun ve Parla-
mento’nun üzerine düşen
gölgenin kaldırılması konu-
sunda halen Parlamen-
to’nun atması gereken
adımlar bulunmaktadır.
Rüşvet aldığı belirtilen kişi-
nin 27. Yasama Döne-
mi’nde Parlamento’da
bulunmuyor olması nedeniyle sizin sorumluluğunu-
zun sona erdiğini düşünmenizin doğru bir yaklaşım
olmadığını belirtir, demokrasi ve hukuk devleti ilkesi-
nin size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine ge-
tirmenizi talep ederiz" ifadelerini kullandı. 

Veyis Ateş TGC
üyeliğinden çıkarıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, siyaset-mafya
ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin
soruşturması sonucunda Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı

TürkiyeGazeteciler
Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu; 26 Haziran 2021

Cumartesi günü yaptığı toplantıda
üyesi Veyis Ateş hakkında siyaset
mafya ilişkileri içinde yer aldığı yö-
nündeki iddialar nedeniyle açtığı di-
siplin soruşturmasını tamamladı.
Veyis Ateş'in 10 Haziran 2021 günü
yapılan Yönetim Kurulu toplantı-
sından sonra açılan disiplin soruş-
turması nedeniyle istenen
savunmasını göndermediği belir-
lendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu'nun Veyis Ateş
hakkında aldığı karar şöyle: "Veyis
Ateş'in yurt dışında tutuklanan Sez-
gin Baran Korkmaz'ın taleplerini İç-

işleri Bakanı Süleyman Soylu'ya
ilettiğini kabul eden açıklamaları ve
kamuoyuna yansıyan ‘ses kaydı' ale-
nileşmiştir. Veyis Ateş'in tutum ve
davranışlarının Tüzüğümüzün 11.
maddesinde ifadesini bulan Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti'nin amacıyla
ve Türkiye Gazetecileri Hak ve So-
rumluluk Bildirgesi'nde belirtilen il-
kelerle bağdaşmadığı ortaya
çıkmıştır. Mesleğini gölgeleyecek, iti-
barını sarsacak türden oluşumlar
içerisinde yer almamalıdır' hüküm-
leri dikkate alınarak 'in oy birliğiyle
üyelikten çıkarılmasına,  üyelikten
çıkarılma kararına karşı Genel Ku-
rulda itiraz hakkı olduğunun kendi-
sine bildirilmesine karar verilmiştir."

CHP Grup 
Başkanvekili
Özgür Özel



İ ş insanı Gaffar Aydın, avukatı
Deniz Alp İmamoğlu aracılı-
ğıyla 3 yaşındaki çocukları

İ.A.'nın yargılama sürecinde ve dava
sonunda çocuğun kendisinde kala-
bilmesi için anne Cemile Nazlı Ha-
marat'a velayet davası açtı. İstanbul
Aile Mahkemesi'ne sunulan dava di-
lekçesinde davalı Hamarat'ın müşte-
rek çocuklarını Aydın'a göstermediği
için hakkında çocukla kişisel ilişkisi
davası açılmış, söz konusu diğer da-
vanın halen devam ettiği belirtildi.
Dilekçede anne Hamarat'ın, yasal
süreci uzatmak amacıyla duruşma-
lara gelmediği ve müşterek çocuk ile
baba Aydın'ın kişisel ilişki kurması-
nın geciktiği ifade edildi. Dava dilek-
çesinde çocuk doğduktan bir süre
sonra Aydın ile Hamarat'ın birlikte
yaşamaya başladığı, Aydın'ın kendi-
lerinin tüm bakım ve ihtiyaçlarını
karşıladığı belirtilirken davalı Hama-
rat'tan kaynaklı sebeplerle ayrılmak
durumunda kaldığı iddia edildi.

Olumsuz etkiledi

Dilekçede davalı Nazlı Hamarat'ın
sosyal medyada tanınan biri olduğu,
sosyal medyada Aydın aleyhine ifa-
deler yönelttiği, onur kırıcı söz ve
davranışlarda bulunması nedeniyle
Aydın'ın psikolojisinin olumsuz etki-
lendiği kaydedildi. Davalı Hama-
rat'ın Aydın'a duyduğu husumet
nedeniyle sürekli hakaret ettiği belir-
tilen dilekçede Hamarat'ın, Aydın'ın
gıyabında ölümüyle ilgili de istek-
lerde bulunduğu belirtildi. Dilekçede
"Bu konuda devam eden müvekki-
limi ölümle tehdit konulu ceza da-
vası derdesttir. Ayrıca davalının ilk
eşi faili meçhul bir cinayete kurban
gitmiştir" denildi. Dilekçede davalı
Hamarat'ın velayetinin getirdiği yü-
kümlüklere aykırı davrandığı, ço-
cuğa bakabilecek durumda olmadığı
kaydedilerek Hamarat'ın kira öde-
melerini yapmadığı için 8 ay arkada-
şının evinde kaldığı ifade edildi.

Alkol aldığı iddia edildi

Davalının yeni taşındığı evde ise

çocuk odası olmadığı, evin sürekli
dağınık ve hijyenik olmayan bir du-
rumda olduğu öne sürüldü. Ayrıca
dilekçede davalı Hamarat'ın hemen
hemen her gece çok fazla alkol aldığı
ve çocuğuyla ilgilenemeyecek du-
rumda olduğu iddia edildi. Dilek-
çede "Çocuğun davalı anne yanında
kalmasının çocuğun bedeni, fikri ve
ahlaki gelişimine engel olacağı

açıkça ortadadır" denilerek aile
mahkemesinden yargılama süre-
cinde ve sonrasında çocuğun vela-
yetinin baba Gaffar Aydın'a
verilmesi talep edildi. Ayrıca dilek-
çede çocuğun daha fazla mağduri-
yet yaşamaması adına ivedi olarak
sosyal inceleme raporunun ve psiko-
log raporunun alınması istendi.
DHA
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Namevcut sergi
Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde
günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu
Öztürk’ün eserlerinden oluşan ‘Namevcut’
sergisi Başkan M. Ergün Turan'ın katıldığı
programla sanatseverlerin ziyaretine açıldı

açılışı gerçekleştirilen sergiye Fatih Kay-
makamı Kaan Peker, Fatih Belediye Baş-
kanı M. Ergün Turan, Ak Parti Fatih İlçe

Başkanı Orhan Narin, serginin hazırlayıcısı sanatçı As-
lıhan Kuşoğlu Öztürk, sanatçı Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu
ve sanatseverler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada
pandemi koşullarında da sanatsal faaliyetleri sürdür-
düklerini belirten Başkan M. Ergün Turan, "Sanat icra
edenleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz.
Bugün Namevcut sergisini sunduğumuz Sanatçımız
Aslıhan Kuşoğlu'nun genç bir akademisyen ve sanatçı
olarak çok daha güzel eserler üreteceğine inanıyorum.
İstanbullu bütün sanat severleri Kadırga Sanat Galeri-
lerine ve Aslıhan Kuşoğlu'nun Namevcut adlı sergisini
görmeye davet ediyorum. Gelemeyenler için biz bütün
sergilerimizi dijital ortama da aktarıyoruz” açıklama-
sını yaptı. 

Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Suni Tensil Projesi Kapsamında Saha Hazırlığı hizmet alımı 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sa-
dece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İKN : 2021/368841
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ŞİLE DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Kumbaba Mahallesi Uygur Caddesi 11 34980 
ŞİLE/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2167112227 - 2167122325
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Şile Orman İşletme Müdürlüğü, Suni Tensil Projesi 

Kapsamında Saha Hazırlığı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Diri Örtü Temizliği : 7,4 Ha. Üçlü Riperle Alt Toprak 

İşleme : 7,4 Ha. Teras Yapımı : 52 Km. Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Oruçoğlu Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde 
kalan 321, 324, 325, 336, 340 ve 341 nolu bölmeler

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 08.07.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Şile Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri 
gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makinalı olarak yapılan Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Mera Islahı ve Erozyon Kontrol İşleri ayrı
ayrı veya birlikte benzer işler olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80 Aşırı düşük teklif değerlendirme
yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1402704)

ŞİLE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, 
SUNİ TENSİL PROJESİ KAPSAMINDA SAHA HAZIRLIĞI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ŞİLE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FENOMEN ANNEYE
VELAYET DAVASI!

İş insanı Gaffar Aydın, çocuğunun
annesi Cemile Nazlı Hamarat'ın 
hemen hemen her gece çok fazla 
alkol aldığını ve çocuğuyla ilgilenecek
durumda olmadığını öne sürerek
çocuğun kendisiyle yaşaması için 
velayet davası açtı. Mahkeme dava
dilekçesini incelerken sosyal medya
fenomeni Hamarat'ın 3 yaşındaki
çocuğu I.A.'ya içki içirdiği 
görüntüler ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Aile Mahkemesi'nce dava dilekçesinin incelendiği öğrenilirken
anne Nazlı Hamarat'ın, çocuk I.A.'ya içki içirdiği iddia edilen ve
kadeh tokuşturduğu görülen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Ayrıca videoyu çeken erkeğin çocuğa küfür ettiği duyuldu.

Yeşille iç içe keyifli bir gün
Başakşehir Belediyesi, Şamlar Tabiat Parkı’nda ilçe sakinlerine özel 
bir etkinlik alanı oluşturdu. Piknik alanlarından yürüyüş parkurlarına,
tarihi mekânlardan doğa manzarasına kadar birçok özelliğe sahip 
5. Kapı, Başakşehirlilere yeşille iç içe keyifli bir gün vaat ediyor.

Başakşehir Beledi-
yesi, Şamlar Tabiat
Parkı 5. Kapı’da do-

ğayla iç içe bir etkinlik alanı oluş-
turdu. Doğanın merkezinde yer
alan ve sadece Başakşehirlilerin
kullanabileceği alan, misafirlerine
yeşillikler içinde rahat bir nefes
alma imkanı sunuyor.

Manzarası büyülüyor

Konuyla ilgili belediyeden yapılan
yazılı açıklamada, “Yeşilin her to-
nuna kucak açan 5. Kapı’da, misa-
firlerin keyifli bir gün geçirmesi için
her ayrıntı düşünüldü. Alan içeri-
sinde 3 bin 250 metre uzunlu-
ğunda yürüyüş parkurunun yanı
sıra 3, 6 ve 9 kilometreden oluşan
3 treeking parkuru yer alıyor. Ay-
rıca çocukların doğayı keşfetmesini
sağlayacak oyun alanları ve Şam-
lar’ın eşsiz manzarasını gözler
önüne seren seyir terası da bulu-
nuyor” denildi.

Ateş yapmak yasak

Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da,
muhtemel bir yangın ve çevre kirli-
liğin önüne geçmek için mangal
yapmaya ve ateş yakmaya izin ve-
rilmediği belirtilen açıklamanın de-
vamında, dumansız hava sahası
olarak belirlenen alanın Başakşe-
hirlilere yanlarında getirdikleri pik-
nik malzemeleriyle keyifli bir gün
geçirme imkânı sağlandığı bilgisi
yer aldı. Şamlar Tabiat Parkı, sa-
dece doğal güzellikleri değil, ecdat
yadigârı eserleri de yakından
görme fırsatı sunuyor. Alana 7 ki-
lometre uzaklıkta bulunan 2. Mah-
mut döneminden kalma bendi
ziyaret etmek isteyenler, yeşillikler
içinde tarihi bir yolculuğa 
çıkabiliyor. DHA

Sınava ücretsiz servis
Maltepe Belediyesi, 2 milyon 592 bin 579 adayın üniversiteli olmak için
ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın ilk gününde ilçedeki
öğrencilerin yanında oldu. Belediyenin organizasyonuyla Maltepe'li
üniversite adayları ücretsiz servisleri kullanıp sınav alanlarına ulaştı

Maltepe Belediyesi
Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından il-

çede bulunan 18 mahallede
oluşturulan otobüsler, sabahın
erken saatlerinden itibaren öğrenci-
leri sınav yerlerine ulaştırdı. 12
hatta gerçekleştirilen seferler, Mal-
tepeli öğrencilerin sınav yerleri olan
okullarına sorunsuz ulaşmaları için
sabah saat 08.00’den itibaren muh-
tarlıkların ve bazı metro durakları-
nın önünden kaldırılan otobüslerle
başlatıldı. Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından Cumartesi
günü verilen bu ücretsiz ulaşım hiz-
meti, Pazar günü de aynı saat ve
noktalardan hizmet vermeye

devam edecek.

Başkan Kılıç’tan mesaj

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
YKS sınavına girecek olan gençlere
başarı diledi. Kılıç sosyal medya
hesabından seslendiği öğrencilere,
"Sizler bu ülkenin aydınlık geleceği-
siniz. Her biriniz güzel bir gelecek
adına üniversite idealleriniz için yıl
boyunca çalıştınız” dedi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atıldı. Kanal İstanbul'un 
6 yıl içinde tamamlanacağını belirten Erdoğan, "Bütün yatırımlara karşı çıkan zihniyet şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Devlet adabını
bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bunlar tam manasıyla çaylak" dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın, İBB Başkanlığından itibaren
"rüyası" olduğunu belirttiği ve Baş-

bakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje"
olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstan-
bul, ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen
hayata geçirilmeye başlandı. Törende konu-
şan Erdoğan, "Tüm hemşehrilerime en
kalbi duygularla sevgilerimi saygılarımı su-
nuyorum. Türkiye'nin kalkınma tarihinde
yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin
gelişmesi için atılan adımlara bir yenisini
daha ekliyoruz. Rahmetli Menderes, rah-
metli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi
sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad
ediyoruz. Kanal İstanbul projesinin ilk köp-
rüsünün temelini atıyoruz. Bundan 11 yıl
önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin
bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebe-
biyle projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte
bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje
kapsamında ilk temeli atmak için bir arada-
yız. Sazlıdere Barajı'ndayız. Kanal İstan-
bul'a acaba bu proje neden gerekliydi?
Gecikmeli de olsa bugün bu temeli atıyoruz.
İstanbul Boğazı'ndan 1930'larda yılda orta-
lama 3 bin gemi geçiyordu. Günümüzde bu
rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolcu-
luklar için 54 iskelede 500 bin kişilik insan
trafiği söz konusudur" dedi. 

Önünü kesmek istediniz

27 Nisan 2011 tarihinden itibaren proje-

nin en ince detayına kadar çalışıldığını
belirten Erdoğan, "Güzergah, sondaj, ön
proje, etüt proje, ÇED süreci yürütüldü.
Birileri kendi yetki alanlarında olmayan
hususlarla ilgili bize sorulmadı diye sız-
lanıyorsa projenin her aşaması hukuka
ve bilime göre yürütüldü, tamamlandı.
Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum.
Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa
onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.
Zaten bu ülkede bugüne kadar dikili
ağacınız yok. Bu ülkede sizler, Yavuz
Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Kanal
İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada
da öyle çıldırdınız. Marmaray'ı yaptık,
yine önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgın-
lar gibi yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık,
Osmangazi'yi yaptık. İstanbul, İzmir yo-
lunu yaptık. Önünü kesmek istediniz.
Sizleri dinlemiş olsaydık bunların hiçbiri
yapılamayacaktı. Birinci köprü, FSM'de
de aynı şeyleri yaptınız. Dinlemedik ve
dedik ki, kervan yürür ve kervan yürüdü"
diye konuştu. 

Musluk takma töreni değil!

"Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif ara-
sından en makul arasından seçildi. Sa-
dece proje çalışmalarında 11
üniversiteden 204 uzman görev yaptı.
304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde
sondaj, 248 adet jeofizik etüt gerçekleşti"
diyen Erdoğan, "Modellemede 35 ayrı

ülkeden 3 bin 500 kişi görev aldı Bay
Kemal. Biz neyi nerede kiminle yapaca-
ğımızı çok iyi biliriz. Bak bu çeşme açılış
töreni değil, musluk takma töreni de
değil. 
Dünyada örnek kanallardan birinin te-
melini atıyoruz. Kanaldan geçecek gemi
boyutları ve trafik kapasitesi boğazdaki-
nin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde
tespit edildi. Buna göre kanalın uzun-
luğu 45 kilometre. Genişliği minimum
275 metre, derinliği 21 metre olarak be-
lirlendi. Bir başka ifade ile 275 metre
uzunluğa kadar petrol tankerleri ve 350
metrelik konteyner gemileri bu kanaldan
geçebilecek. Bunları İstanbul'dan kazasız
belasız geçirmek kolay iş değil. Yapılan
etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiği-
nin 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini
gösterdi. Toplamda 6 köprü inşaa edile-
cek. Mevcut kara yolları için kanalın
üzerinden köprüyle geçiş öngörülüyor.
Demir yolu, temiz su, atık su gibi 25 alt-
yapı projesinin tamamı da kanal kazıl-
madan tamamlanacak şekilde
hazırlandı. Karadeniz çıkışının hemen
sağında konteyner alanı ve lojistik mer-
kezi olacak. Tam Karadeniz'e çıkıyoruz
ve lojistik merkezi, muhteşem bir liman.
Karadeniz çıkışının solundaki alan yeni-
lenebilir enerji alanı İstanbul'a değer ka-
tacak. İki tarafına planlanan 500 bin
nüfuslu yerleşim alanının da İstan-
bul'daki baskıyı ortadan kaldıracağını
inanıyoruz. Belki de dünyanın en çevreci
projesi olarak hayata geçirilecektir. Proje
alanının yüzde 52'si bu yönde kullanıla-
caktır" bilgisini verdi. 

Bu ne terbiyesizliktir

Basiretsiz bir zihniyete rağmen projeleri
yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Şimdi de Kanal İstanbul'a
karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe
sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar.
Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyo-
ruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yap-
mayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar.
Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde de-
vamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi
de görmediler. Siz nasıl devlet yöneti-
mine talipsiniz ya. Söke söke sizden bu
paraları uluslararası tahkim yoluyla da
alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam mana-
sıyla çaylak. Ödeme yapmazmış, banka-
lara ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP
kafasına kalsa, ülke ne baraj, köprü ve
fabrikalara kavuşamayacağını bildiği için
söylenenleri ciddiye almıyor" dedi. 

Çağdaş kadınlardan 
engellilere sandalye 
Çağdaş ve Çalışkan Kadınlar
Derneği ‘Bir sandalye de sen al’
kampanyası başlatarak birçok 
engelli çocuğun tekerlekli 
sandalye ihtiyacını karşılayacak

HilTon Garden Inn Beylikdüzü Otel’de
gerçekleşen kahvaltı ile ilk sandalyeleri
toplamaya başlayan Çağdaş ve Çalış-

kan Kadınlar Derneği Başkanı Kadriye Dila Kun-
duracı, hedeflerinin rakamsal boyuta ulaşmak
olmadığını ama rakamsal duyarlılığa ulaşmak is-
tediklerini kaydetti. Kunduracı, "Bugün Ada-
na’dan programımıza katılım sağlayarak ciddi
miktarda sandalye bağışı yapan Saygıdeğer hayır-
sever iş insanı Necati Çetinkaya ve oğulları İhsan
Çetin Kaya ile Murat Çetinkaya’ya çok teşekkür
ediyoruz. Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı
Sayın Dr. Gürbüz Çapan beye projemize katkıları
için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Gazeteciler
Dernek Başkanı ve Damga Gazetesi İmtiyaz Sa-
hibi Sayın Mehmet Mert’e çok teşekkür 
ediyoruz" dedi. 

200 bin engelli var

Telefon ve telgrafları ile programa katılan İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a, Avcılar Be-
lediye Başkanı Av. Turan Hançerli’ye, Hilton
Garden Inn Beylikdüzü Otel yönetimine de teşek-
kür eden Kunduracı, "Çok kıymetli dernek yöne-
tim kurulu üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür
ediyorum. Katkılarınız sayesinde birçok engelli
çocuklarımız elektrikli sandalye sahibi olacak. Ül-
kemizde yaklaşık 200 bin engelli vatandaşımız
var. Bu vatandaşlarımızın çoğu ne yazık ki her
türlü yardıma muhtaç. Biz de daha yolun başında
bir dernek olarak bu tür anlamlı projeler sunmaya
devam edeceğiz. Amacımız gerçek anlamda sivil
toplum örgütü görevini en iyi şekilde temsil etmek
ve çocuklarımıza, kadınlarımıza, yurttaşlarımıza
yardımcı olmak" dedi. Sunuculuğunu İGD Baş-
kanı Mehmet Mert’in yaptığı programda, iş in-
sanı İhsan Çetin Kaya ile Murat Çetinkaya’ya
plaketlerini Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı
Dr. Gürbüz Çapan taktim etti. 

BUNLAR CAYLAK!

"Uçak yapan Nuri Demirağ'dan lokomotif ge-
liştiren nice isimlere hazin hikayeleri milleti-
miz biliyor. Genç nüfus bunu bilmiyor" diyen
Erdoğan, "19 yıl önce yaptıklarımızı da bilmi-
yor. Enerjide, sağlıkta, ulaşımda yaptıklarımızı
bilmiyor. Yapılan bölünmüş yollar maalesef
genç kuşak tarafından bilinmiyor. 6 bin kilo-
metreden alınan yollar 27 bin kilometreye
geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor. İşte
CHP'nin o engelleme politikalarının başlangıcı
orası. Yeniden demir yolu inşasına başlayana
kadar Türkiye bu kısırlığı yaşamaya devam
etti. Nuri Demirağ'ın uçaklarına izin vermeye-
cek fabrikanın kapısına kilit vurulmasına
neden oldular. Rahmetli Menderes Vatan Cad-
desi'nin de bulunduğu bulvarları açarken "Bu-
raya uçak mı indireceksiniz" diye karşı çıktılar.
Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. GAP gün-
deme geldiğinde milletin hakkını yiyecekler
diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Keban Bara-
jı'nda üretilecek enerjiyi toprağa mı vereceksi-
niz diye eleştirdiler. İstanbul Boğazı üzerinde
inşa edilen birinci köprüye buradan mutlu
azınlık geçecek diye karşı çıktılar. Bittiğinde ilk
kendileri geçtiler. Rahmetli Özal'ın köprü proje-
sine hep karşı çıktılar. YSS kulesi için artık iki
beton kuleden ibaret diyenler de bunlardır. Sa-
biha Gökçen genişletilirken CHP'nin başındaki
zat 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapıyor-
lar' demişti. Sabiha Gökçen en etkili havali-
manlarından biri haline geldi. Yeni
havalimanımıza da çalmadık kara kalmamıştı.
Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok. Hatırlarsanız
bu projeyi üstlenen firmalara atmadık iftira, et-
medik laf bırakmadılar" eleştirisinde bulundu. 

ATMADIK İFTİRA
BIRAKMADILAR!

Nihayet kanalın ilk köprüsünün temelini
atma aşamasına geldiklerini belirten Erdo-
ğan, "Hem kanal üzerindeki diğer köprüleri,
altyapı deplase çalışmalarını, kanal kazısını
başlatacağız. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15
milyar dolarlık maliyetle 6 yıl içinde tamam-
lamayı hedefliyoruz. Gemilerden sağlanacak
gelir, liman ve diğer unsurlardan elde edile-
cek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini fi-
nanse edecektir. Devletin kasasından
kesesinden 5 kuruş çıkmadan dünya ça-
pında bir esere daha kavuşulacaktır. Mevcut
sürecini nasıl adım adım takip ettiysek bun-
dan sonra da hassasiyetle takibini sürdüre-
ceğiz. Kanal İstanbul ülkemizin en önemli
değerlerinden biri olarak tarihteki yerini ala-
caktır. Rabbime bizlere bu günleri gösterdiği
için hamd ediyorum. Aziz milletim cumhuri-
yetin kuruluş döneminde başlatılan kalkınma
hamleleri kısa sürede varlığını sürdüren zih-
niyet tarafından engellenmeye çalışılmıştır.
Başlatılan projelerin önü bu zihniyet tarafın-
dan nasıl kesildiğini biliyoruz. Kim bu, evet
CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir. CHP
nasıl ön keseriz diye çalışma içindedir" dedi.

KANAL 6 YIL İÇİNDE 
TAMAMLANACAK

TEBLİĞ EDİLMEYEN TEBLİGAT KABUSU!
Taşınanlar, şehir değiştirenler ya
da herhangi bir nedenle adreslerini
başka yerlere nakletmek zorunda

olanların, e-Devlet üzerinden adres değişikliği
yapması gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda
açılabilecek dava ya da başlatılacak icra takibi
ile adınıza çıkartılan tebligatlardan habersiz
kalıp, maddi manevi mağdur olabilirsiniz.
Bazen de posta yoluyla ulaştırılan tebligatlar,
dağıtım elemanları tarafından farklı yerlere bı-
rakılıp, vatandaşın mağdur olmasına neden
oluyor. 

Yıktırılan binaya tebligat 

Avcılar Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bu-
lunan ve 2 ay önce kentsel dönüşüm kapsa-
mında yıkılan binanın çevresine yerleştirilen
paravana da Avcılar Belediyesi'nden bir gö-
revli tebligat yapıştırıp, gitti. 'Hayrettin Gölge
Varisleri' yazılı olan 'Tebligat Pusulası'nda şu
ifadelerin yer aldığı görüldü: "Yerleşim yeri ad-
resine ikinci defa gidildiği halde tebliğ yapıla-
cak olanların bu adreste bulunamaması
(Geçici ayrılmayı da kapsar) sebebiyle gönde-
ren idareyi iade edilmiştir. Tebliğ evrakını gön-
deren idareden alabileceğiniz duyurulur.
Tebliğden itina edilmesi durumunda pusula-
nın kapıya yapıştırıldığı tarihte tebliğ yapılmış
sayılır. Yerleşim yeri tebliğ evrakının pusulala-
rın kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 15
gün içerisinde alınması halinde 15'inci günde
tebliğ yapılmış sayılır." Aynı sokakta işyeri bu-
lunan esnaf, 2 günde üzerindeki yazının silin-
meye başladığı tebligatı tesadüfen gördüğünü
belirterek, "Bu tebligat insanlara nasıl ulaşa-
cak? İnşaat alanı kentsel dönüşüm kapsa-
mında yıkılmış. Yazılan yazı uçup, gitmiş. Bir
tebligat böyle mi ulaştırılır? Bu pusulanın her-
hangi bir hukuk sürecinde size ulaştırıldığını
iddia edecekler" dedi. 

Belediyeden açıklama

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise

"Pusulayı biz tahakkuk şefliği olarak gönder-
mişiz. Hayreddin Gölge'nin emlak beyanla-
rında emeklilik muafiyeti işlenmiş. Ancak
2000 yılında vefat etmiş, emeklilik muafiyeti
iptal edilmemiş. Vefat eden kişinin emeklilik
muafiyeti olmaz. Bu nedenle de arkadaşlar
yanlışlığı tespit etmiş ve işlem yapmışlar, çıkan
vergilere ihbarname düzenlenmiş. Kimseyi
bulamadıkları için de pusulayı yapıştırmışlar.
Şu an 4951,44 TL borç görünüyor. Varisçiler-
den gelen olduğunda yardımcı oluruz" denildi.

Çok basit bir yolu var

Tebligat mağduru milyonlarca insan olduğu
söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal
Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Tebligat mağduri-
yetini gidermenin çok basit bir yolu var. Tebli-
gat için muhtarlara bildirim zorunluluğu
getirilmeli. Teknoloji çağını yaşıyoruz. Biz
nasıl ki köprü ve otoyollardan geçerken yeter-
siz bakiyemiz olduğunda telefonumuza mesaj
geliyorsa, aynı şey tebligatlar içinde yapılmalı.
Muhtarlara bırakılan tebligatlar, tebligat yasa-

sına göre kişiye bildirilmiş sayılıyor. Oysaki va-
tandaşın kendisine tebligat geldiğinden haberi
yok. Bu ihmal insanları hapse kadar götürebi-
lir. Aynı zamanda bu durum olmayan bir bor-
cun kesinleşmesine yol açıp haksız yere ödeme
yapmak zorunda bırakabilir" şeklinde ko-
nuştu.

Hapse girenler bile var

Vatandaşları korumak için mutlaka tebligat
yasasında revizyon yapılması gerektiğini belir-
ten Ağaoğlu, "Postacıların bıraktığı tebligat
kağıtları genelde kayboluyor. Bu durumda va-
tandaş olmayan borcu ödemek zorunda kalı-
yor hatta hapse girmesi bile söz konusu
olabiliyor.  Muhtar Denekleri Federasyonu
kendi aralarında bu sistemi kurdu. E-muhtar
sistemi üzerinden muhtarlar gelen tebligatı ta-
rayıp vatandaşın cep telefonuna mesaj atabili-
yor. Vatandaşlara tavsiyem 10 güne bir
e-Devlet üzerinden haklarında icra takibi olup
olmadığına bakmaları" ifadelerini kullandı.
DHA

Dava ve icra habercisi tebligatlar, sahibine ulaşmayınca mağduriyete yol açıyor. Posta yoluyla gönderilen tebligatların, dağıtım elemanları
tarafından farklı adreslere ya da noktalara bırakılması, yani muhatabına ulaştırılmaması hukukta 'usulsüz tebligat' olarak isimlendiriliyor

Maltepe'de yaşayan tebligat mağduru Aylin
Dursun, "Babam hastanede yatıyor. Biz de
annemle olan evini satmak istedik ve em-
lakçıya verdik. Emlakçı annem evdeyken
eve gidip evin fotoğraflarını çekiyor. Fotoğ-
rafları çektikten sonra emlakçı anneme
zorla bir sözleşme
imzalattırıyor. Ara-
dan zaman geç-
mesine rağmen
emlakçı evi sat-
mak için bizi ara-
madı. Annem de
bu durumdan ra-
hatsız olup evi
kendisi satmak is-
tedi. Evi kendisi
sattı. Emlakçı, beni
aradı ve komisyon
istediğini söyledi.
Komisyon vere-
meyeceğimizi söyledim. Emlakçı ise an-
neme zorla imzalattırdığı sözleşmeyle dava
açmış. Ancak eve gelen tebligatları biz gör-
medik. En son kız kardeşimin evine gelen
tebligat ile mahkemeye başvurduk. Biz de
tebligat mağduruyuz" dedi. Dursun, "Anne-
min evinin icralık olduğunu kardeşimin
evine, tebligat geldiğinde öğrendik. Tebli-
gatlar zamanında elimize ulaşmış olsaydı
itiraz etme hakkımız olurdu. Ancak tebligat-
lar elimize ulaşmadığı için itiraz etme hak-
kımızı kaybettik. Dava açmak için
gittiğimizde görevliler bize, 'itiraz etmek
için çok geç kaldınız' dedi" diye konuştu.

İTİRAZ İÇİN 
GEÇ KALDINIZ!
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K olay mi daha zor, zor mu daha
kolay?
Başarılı olmak için, bazı şeyleri 

yapmak kolay. 
Erken kalkmak örneğin… 
Her gün on sayfa kitap okumak ya da… 
Okurken yudumladığınız kahvenin tadını

almak… 
Diyete girmek de, köpeğinizi 

gezdirmek de… 
Ve koşmak, saatlerce… Yabancı dil 

öğrenmek hatta… 
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, iyi bir 

davranışı alışkanlığa taşımak… 
Hobiniz için düzenli zaman ayırmak…

Yeni yerler keşfetmek ve dahası… 

Hepsi kolay…
Size bir sır vereyim mi? 
Aslında şimdi söyleyecekleri mi 

yapmamak daha kolay!
Erken kalkmamak örneğin… Hiç kitap

okumamak ya da… 
Diyeti bozup en sevdiğin pastayı yemek

hatta… 
Bir hevesle spora başlayıp pes etmek 

mesela... 
Bir dostla kahvenin tadına varmamak… 
Teşekkür etmemek kimseye, sevdiğini

söylemeyi ertelemek ya da… 

“İki türlü acı çekersin. 
Biri kısa dönemde disiplin acısı, 

diğeri uzun dönemde piş-
manlık acısı…”

Jim Rohn
Hani Rusya’da bir deyime dönüşen, Gon-

çarov’un romanındaki Oblomovluk gibi; ya-
tarak, evden çıkmadan, aynada kendi
yüzüyle dahi karşılaşmadan geçirmek tüm
zamanlarını… 

Bunlar çok daha kolay... 
Başarının yolu nereden mi geçer? 
İkisinin ortasından… 
İnsanın kalbi, yaratıcının iki parmağı

arasındadır, derler. İnsan nereye çevirmek
isterse yüzünü, kalbi de o yana döner…

Jim Rohn der ki; 
“İki türlü acı çekersin. 
Biri kısa dönemde disiplin

acısı, diğeri uzun dönemde
pişmanlık acısı…” 

Kısa dönemdeki disiplin
acısı, elbette kendini 
hissettirir; üzerinizde sadece
birkaç kilo ağırlığında hisle
acıtır davranışlarınızı. Sonra
yavaş yavaş, keyif aldığınız
bir sürece dönüşür. Peki, uzun
dönemdeki pişmanlığın
acısı?.. 

Tonlarca ağırlıktadır. 
Değil davranışlarınızdan, içi-
nizden bir an olsun kalkmaz. 

Vücudunuz 70 kilo göstere-
bilir tartılarda. Ama ruhunuz
70 bin kilodan da fazla…

Ne dersiniz; kolay mı 
daha zor, zor mu daha 
kolay? 

Size bir sir Vereyim mi?
Ziya Şakir YILMAZ
HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

Birçok insanla sohbet ediyorum. 
En sık duyduğum sözlerden biri ne bili-

yor musunuz? 
“İhtiyacım var!”
“Para kazanmaya ihtiyacım var.”
“Kariyer edinmeye…”
“Araba almaya…”
“Tatile çıkmaya…” 
Böyle düşünenlere kötü bir 

haberim var:
Hayat, doğrudan bizim ihtiyaçlarımıza

göre çalışmıyor! Durmaksızın ihtiyacım
var hissiyle yaşarsanız, bilinçaltınızda
yoksunluk yaratırsınız. Oysa yaşam,
olmak/var olmak üzerinedir!

Hayat, hak etme yasasına göre çalışır.
Dünya, ne ihtimaller üzerine döner ne de
birilerinin hatırına… Evren, oluş yasasına

göre işler. Bir kimsenin yabancı dil bilme-
sinin ne kadar faydalı olduğunu hepimiz
kabul ederiz, öyle değil mi? Peki, 2 yaşın-
daki bir çocuğa, yabancı dil öğretmeye
kalkışır mıyız? 

Zamanları, cümle yapılarını?.. Hayır. 
Çünkü bir gün buna ihtiyaç duyacağını

bilsek de henüz hazır olmadığını biliriz. 
Ama ne zaman ki kendi dilinde okuma

yazma öğrenir, kendini ifade edebilir, o
zaman o çocuğa yabancı dil öğrenmesinin
vakti geldi denilebilir. Çünkü hayat, hazır
olanlara kendini verir.

İhtiyaç duyduğunuz şey için durmaksı-
zın “İstiyorum” demeyin. Ayağa kalkın ve

“Hak ediyorum, bunun için hazırım”
deyin.

Siz adım attığınızda, hak ettiğiniz o şey
de size doğru yola çıkacaktır.

Oluş yasasını hatırlayın. 
Bir şey olmak istiyorsanız,

o şeyin yasalarına uymak zo-
rundasınız.

Bunun için de bir hedefiniz,
planınız ve yol haritanız 
olmalı.

Çünkü hiçbir varış tesadüf
değildir.

* * *
Sevgili okur, şüphe yok ki

yenilikler, yeni bilgiler, keşifler
insanlık için oldukça önemli ve
değerlidir. Ancak kimi zaman
hatırlamaya da ihtiyacımız
var. Bu haftaki köşemde “Size
Bir Sır Vereyim mi?” kitabım-
dan iki yazıyı paylaştım. 
Bazılarınız için yeni, bazıları-
nız için de bir hatırlatma olsun
istedim…
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İNGILTERE’de 
Covid-19 
kısıtlamaları 

kapsamında hükümetin 
belirlediği karantina 
otellerinde kalan 4 kadın, 
güvenlik görevlileri 
tarafından cinsel tacize 
uğradığını öne sürdü. 
İngiliz medyasında 
yer alan habere göre, 
misafirlerin karantina 
kurallarına uymasını 
sağlamak için hükümet 
tarafından görevlendirilen 
G4S adlı özel güvenlik 
şirketine bağlı çalışan 
görevliler, söz konusu 
kadınlara çeşitli şekillerde 
taciz uyguladı. İngiliz 
medyasına açıklama 
yapan mağdur 
kadınlardan biri, bir 
güvenlik görevlisinin 
kendisine sosyal mesafe 
kuralını ihlal ederek 
sarılmaya çalıştığını 
iddia etti. 

Başka bir mağdur ise görevlilerin 
davranışlarından rahatsız olduğunu, 
ayrıca kaldıkları odanın bir anahtarının 
da görevlilerde bulunmasından dolayı 
“güvende hissetmediğini” söyledi. 
Kadınlar ayrıca otelde “nadiren ya da 
hiç kadın görevli görmediklerini” ifade 
etti.

Soruşturma başlatıldı
Hükümet tarafından görevlendirilen 

özel güvenlik şirketi G4S, iddiaların 
ardından personelinden “en yüksek 
davranış standartlarını beklediğini” ve 
“görevi kötüye kullanma iddialarını 
araştırdığını” belirtti. Hükümetin 
belirlediği Covid-19 seyahat 
koridorlarındaki kırmızı listede bulunan 
ülkelerden İngiltere’ye gelen kişilerin 10 
gün boyunca otel karantinasında kalma 
zorunluluğu bulunuyor. Karantina 
uygulayan kişilerin odalarından 
çıkamadığı ve yalnızca güvenlik 
görevlileri eşliğinde günlük egzersiz 
yapmalarına izin verildiği biliniyor.

50 ülke kırmızı listede
Şu anda İngiltere’nin kırmızı 

listesinde Türkiye, Hindistan, Pakistan, 
Brezilya ve Arjantin’in de dahil olmak 
üzere toplam 50 ülke bulunuyor. 
Hükümet 30 Haziran’da sonra Dominik 
Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuveyt, 
Moğolistan, Tunus ve Uganda’nın da 
kırmızı listeye ekleneceğini duyurmuştu.
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ALKIŞLARLA ÇIKTI
Fransa’da önce üvey babası sonra da kocasıyken 

kendisine yıllarca cinsel şiddet uygulayan kişiyi 
öldüren Valerie Bacot serbest bırakıldı. 12 

yaşından bu yana cinsel şiddet mağduru olan 
Bacot, mahkemeden alkışlarla çıktı

FRANSA’da medya 
ve kamuoyunun yakından 
takip ettiği Valerie Bacot 
davası sona erdi. Önce üvey 
babası sonra da kocasıyken 
kendisine yıllarca cinsel 
şiddet uygulayan kişiyi 
öldüren Bacot serbest 
bırakıldı. Mahkeme, 5 günlük 
yargılamanın ardından 4 yıl 
hapis cezasına çarptırdığı 
Bacot’ın, 1 yılını tutuklu 
geçirmesini göz önünde 
bulundurarak, 3 yıl tedavi 
görme şartı ile serbest 
kalmasına karar verdi.

600 bin imza toplandı

Alkışlarla mahkemeden 
çıkan Bacot, “Mahkemeye 
ve destek veren herkese 
teşekkür etmek istiyorum. 

Tüm kadınlar ve mağdurlar 
için şimdi yeni bir mücadele 
başlıyor. Zihinsel ve fiziksel 
olarak rahatladım” dedi. 
Bacot davası, ülkede kadına 
şiddetle mücadele açısından 
emsal olarak nitelendiriliyor. 
Bacot’un yaşadıkları Fransa’yı 
ayağa kaldırırken, serbest 
bırakılması için başlatılan 
imza kampanyasında 600 bin 
imza toplanmıştı. Bacot, 12 
yaşından bu yana üvey babası 
Daniel Polette’in tacizlerine 
maruz kaldığını, daha 
sonra da kendisini evliliğe 
zorladığını öne sürmüştü. 
Polette’i 2016’da vurarak 
öldürdüğünü itiraf eden 
Bacot, cesedi çocuklarının 
yardımı ile sakladığını da 
açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden’dan Beyaz 
Saray’da ağırladığı Afganistan 
lideri Gani’ye destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden, 
Beyaz Saray’da Afganistan Devlet 
Başkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı 
Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah 
Abdullah’ı ağırladı. Görüşme öncesi Oval 
Ofis’te konuşan Biden, ABD ve NATO 
birliklerinin Afganistan’dan 11 Eylül’e 
kadar çekilmesinin ardından ülkeye 
desteğin süreceğini ifade etti. “İki eski 
dostu burada görmek güzel” diyen Biden, 
ABD ile Afganistan arasındaki ortaklığın 
“bitmediğini” vurguladı. Biden, “Askerlerimiz 
gidiyor olabilir ama Afganistan’a verilen 
destek sona ermiyor” dedi. Afganların 
“ne istediklerine” karar vermesinin önemli 
olduğunu ifade eden Biden, “Anlamsız şiddet 

durmalı” ifadesini kullandı.

Yeni bir aşamaya girildi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani 
ise Joe Biden’ın ABD birliklerini geri 
çekme konusundaki “tarihi” kararını 
desteklediğini ifade etti. Afgan güvenlik 
güçlerinin 6 bölgede yeniden kontrolü 
sağladığını dile getiren Gani, Taliban’ın 
son zamanlarda ele geçirdiği bazı bölgeleri 
geri aldıklarını belirtti. Gani, ABD ile 
Afganistan arasındaki ortaklığın yeni bir 
aşamaya girdiğini vurguladı.

Beyaz Saray’dan açıklama

Liderlerin görüşmesinin ardından 
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, 
“Başkan Biden, ABD’nin Afgan kadınları, 
kız çocukları ve azınlıklar da dahil olmak 

üzere Afgan halkına sivil, kalkınma ve 
insani yardım yoluyla sürekli desteğinin 
yanı sıra Afgan savunma ve güvenlik 
güçlerini desteklemek için güvenlik yardımı 
sağlamaya devam edeceğini vurguladı” 
denildi. Biden’ın, Afganistan’daki 
Covid-19 vakalarındaki son artışla 
ilgili endişesini dile getirdiği ve Afgan 
hükümetinin salgınla mücadelesine 
yardımcı olmak için ülkeye 3 milyon 
doz aşı gönderileceğini kaydedildi. ABD 
ve Afgan liderlerin, ABD askerlerinin 
Afganistan’dan ayrılmasına rağmen iki 
ülke arasındaki “güçlü ortaklığın” devam 
edeceği konusunda anlaştığı aktarıldı. 
Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanı 
Eşref Gani, Biden’ın Japonya ve Güney 
Kore liderlerinden sonra Beyaz Saray’da 
ağırladığı 3. isim oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 
Başkanı Abdullah Abdullah ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede, ABD askerlerinin 
Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkeye desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

ESREF GANI’YE
DESTEK SOZU Karantinada

taciz iddiası
İngiltere’de 
Covid-19 seyahat 
kısıtlamaları 
kapsamın-
da bazı 
ülkelerden 
gelenlere 
zorunlu 
olan otel 
karantinasında 4 
kadının güven-
lik görevlileri 
tarafından cinsel 
tacize uğradığı 
iddia edildi

Ayakkabı tutkusu!

Yolculuk uyarıları

Japonya’da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti. İfadesinde 
çocukluğundan bu yana kadın ayakkabılarına ilgi duyduğunu belirten şahsın, 

“Ayakkabıların kokusunu seviyorum” dediği ortaya çıktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, yurt dışında 
yaşayan ve tatillerini memleketlerinde geçirmek için karayoluyla Türkiye’ye doğru 

yola çıkan vatandaşlara önemli hatırlatmalarda bulunan, ‘Memleket Yolunda Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar’ başlıklı bir video yayımladı

TATİL sezonunun gelmesiyle 
birlikte izinlerini memleketlerinde 
geçirmek isteyen büyük çoğunluğu 
Avrupa’da yaşayan vatandaşların 
karayolu ile Türkiye yolculukları 
başladı. Vatandaşların yolculuk-
larının rahat ve huzurlu geçmesi 
için çalışmalar yürüten YTB, 
seyahate çıkan vatandaşlara bir-
takım hatırlatmalarda bulunuyor. 
YTB vatandaşların dikkat etmesi 

gereken hususlara ilişkin “Mem-
leket Yolunda Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar” başlığı ile bir 
video yayımladı. 

İtibar etmeyin!
Videoda yer alan uyarılarda, 

resmi görevliler dışında, otoyol-
larda araçlara yaklaşarak el kol 
hareketleri ile durma işaret yapan 
kişilere itibar edilmemesi gerek-
tiğine dikkat çekeliyor. 

JAPONYA’da akıllara durgunluk veren bir 
hırsızlık olayı yaşandı. Niigata eyaletinde 139 
çift kadın ayakkabısı çalan hırsız yakayı ele 
verdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgil-
ere göre özel bir şirket çalışanı olan 47 yaşın-
daki Tsunehito Isobe, 2 Mart’ta Murakami 
şehrindeki bir ofise izinsiz girerek 500 yen 
(yaklaşık 40 lira) değerinde bir çift sandalet 
çaldı. Hırsızlık olayının ardından tedbir almak 
isteyen ofisin yetkilileri ise çalıştıkları binaya 
güvenlik kameraları kurdu. Geçtiğimiz 19 
Mayıs’ta aynı ofise izinsiz şekilde tekrar giren 

hırsız, bu kez varlığından haberdar olmadığı 
güvenlik kameralarına yakalandı.

Çoğunluğu hemşirelere ait

Niigata polisi, Isobe’nin evinde yaptığı ar-
amada model araba ve ayakkabı kutuları içine 
saklanmış 139 çift kadın ayakkabısı ele geçir-
di. Ayakkabıların 77 çiftini hemşirelerin kul-
landığı sandaletlerin oluşturduğu açıklandı. 
Şahsın ikametinde ayrıca yakasında isim 
yazan bir hemşire üniforması ile iki çift kadın 
çorabı bulundu. Söz konusu olayı kamuoyu.

SURIYE’nin Afrin kent merkezinde 
bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 
kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hatay Valiliği, 
Suriye’nin Afrin kent merkezindeki 
Eşrefiye Mahallesi’nde saat 14.00 
sıralarında bombalı aracın patladığını 
duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 
3 kişin de yaralandığı kaydedildi. 
Yaralıların çevre hastanelerde tedavi 
altına alındığı belirtilen açıklamada, 
“Valiliğimiz koordinasyonunda 
danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk 
birimlerince adli makamlarla gerekli 
koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin 
tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Afrin’de bombalı 
ARAÇLA SALDIRI
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T ürkiye'de 1 Temmuz itibarıyla sokağa
çıkma ve seyahat yasakları dahil pek çok
kısıtlama kaldırılıyor. Ancak günlük vaka

sayılarındaki kararlılık, Delta varyantı ve toplum-
sal bağışıklık oranı  ise endişelendiriyor. Evet.
Tarih tekerrür edecek mi? Bu yıl başlarında mü-
tevazi bir şekilde ülkemize gelen İngiltere varyantı
(alpha) öz virüsümüz olmuştu. Delta (Hint) var-
yantı da benzer bir yol izliyor gibi. Avrupa'daki
artışın bizde de benzeri yaşanacaktır. Virüsün gi-
rebileceği delikleri tıkamalıyız.Bu konuda Avrupa
Birliği'nden yapılan açıklamalarda Delta varyan-
tının dikkat çeken bir şekilde  artışta olduğu vur-
gulanıyor. Aşılılarda sorun yok aşılanmamış
gençlerde yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca: varyant ile ilgiliyaptığı açıklamada  Açık-
çası şudur ki Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu
ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde
görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya baş-
ladı. Ağırlıklı olarak İstanbul’da görüldü.“ dedi.
Tabi bu açıklama yeterli değil soru şu olmalı "Se-
kanslama ile bakabildigimiz ornekler arasinda
134'unde delta varyanti tespit edildi. ama Kaç se-
kanslama yapıldı da 134 bulundu acaba? ".
Bakın bunun  çok ciddi bir oranın olmadığını bi-
liyoruz ama her geçen gün artabileceğinden en-
dişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili
olduğunu biliyoruz. 2 dozla Delta varyantına
daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz.Neyse
bunu burada noktalayalım.  

Salgında 78 il sorunlu

Haftalık gene insidans olgularına göre 4 ilde 100
binde 100’ün üstünde 3 ilde 100 binde 10’un al-
tında vaka sayıları. Dolayısıyla biz Türkiye’de 3
ilde salgını kontrol altına almışız ama geri kalan
78 ilde kontrol altına alamamışız, 4 ilde ise ba-
yağı ciddi bir şekilde salgın etkisini hissettiriyor.
O zaman bizim il bazında, gerekiyorsa ilçe ba-
zında yakından takip edip endişe verici varyant-
lar üzerinden de önlem alarak bu süreci
yönetmemiz beklenir. Ancak Türkiye’nin geçtiği-
miz 1,5 yıldaki salgın yönetimi deneyimi böyle
bir yönetsel anlayışın, salgının yükseldiği yerlerde
bir baskılama girişimini karşımıza çıkma ihtima-
lini azaltıyor. Bu yüzden ben dünyanın bazı yer-
lerinde beklendiği gibi bu yılın dördüncü
çeyreğinde bir risk görüyorum doğrusu. O riski
azaltmak için de şimdiden kamu yönetiminin,
salgın yönetiminin ciddi önlemler alması gerekti-
ğini bir kez daha vurgulamak isterim.

4. dalga riski sürüyor

Hiç akıldan çıkarılmamalıdır ki; Türkiye’de 4.
dalga riski halen apaçık sürmektedir! 18 yaş altı
çocuklar ülkemizde 24 milyonu aşkındır. Bu ke-
sime hiç aşı yapılmamıştır. Oysa son zamanlarda
çocuklar da daha çok hastalanmakta, bulaştır-
makta ve ardından MIS-C adlı ağır komplikas-
yonu yaşamaktadırlar. Bu bakımdan, 18+ yaş
tüm nüfus yüzde 100 koruyucu bir aşı ile aşı-
lansa (ki böyle bir aşı yok elde!) ya da hastalığı
geçirerek doğal bağışık olsa bile, Türkiye nüfu-
sunda ancak 3/4 e yakın bir toplum bağışıklığı
düzeyi yakalanabilecektir. Görüldüğü gibi soru-
nun ağırlığı  ciddiliği Türkiye’de ve dünyada sür-
mektedir. Kuzey yarımkürede turizm mevsimi
apayrı ve ciddi bir risk kaynağıdır. Türkiye ve
Dünya sonbaharda 4. bir dalga yaşayabilir. Kü-
resel dayanışma ile yaygın- etkin – hızlı aşılama
en etkili korunmadır. Salgın uzadıkça yeni mu-
tasyonlar çözümü tıkayacaktır. Halk – Sosyal
Devlet el ele, küresel eşgüdümle, Epidemiyoloji

biliminin ilkelerinden asla ayrılmadan, saydam-
lıkla, politik kaygılar kesinkes dışlanarak, salgın
yönetimi bilimsel akılcılıkla sürdürülmelidir

Normalleşme süreci 

Türkiye’de vaka sayılarının Mart ayında tavan
yapmasının ardından yürürlüğe giren toplumsal
kısıtlamalar, 1 Temmuz’dan itibaren sokağa
çıkma yasaklarını da kapsayacak şekilde geniş öl-
çüde kaldırılıyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan,
kabine toplantısının ardından yaptığı açıkla-
mada  sokağa çıkma kısıtlamalarının tü-
müyle kaldırılacağını, şehirleri arası seyahat
kısıtlamalarıyla, şehir içi toplu taşıma araçla-
rındaki sınırlamaların da sona ereceğini, ay-
rıca kamu kurum ve kuruluşlarında normal
mesai düzenine geçileceğini söyledi.  Ancak aşı-
lanan nüfusa, günlük vaka sayılarına ve yeni
varyantların yayılımına bakarak, yasaklarının
büyük ölçüde kaldırılması kararını erken bulanlar
var. Delta varyantının yol açabileceği etki de en-
dişe yaratıyor.

Haziran ayında düşüş 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden Prof. Dr.
Sarp Üner’e göre şu an Sağlık Bakanlığı’nın
açıkladığı vaka sayıları, ön-
lemleri büyük öl-
çüde

kaldırmaya yetecek düzeyde değil. Üner,
"Haziran ayı içinde vaka sayılarında bir
düşüş kaydedilmedi. Son üç haftadır
sabit bir bantta devam ediyor. Dolayı-
sıyla ben erken olduğunu düşünüyo-
rum" yorumunu yapTI.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı gün-
lük COVID-19 tablosuna göre, ka-
demeli normalleşmenin başladığı 1
Haziran 2021’de günlük vaka sa-
yısı 7 bin 112 idi. 1 Haziran’dan
sonra "normalleşme kapsamını ge-
nişletmek" için öngörülen günlük 5
bin vaka sayısına ilk kez 6 Haziran’da
ulaşıldı. Bu tarihten itibaren 21 Hazi-
ran’a kadar vaka sayısı, yapılan test sayı-
larına da bağlı olarak, bir artıp bir azalan
bir grafik çizse de 5 bin vakanın altına hiç in-
medi. En son 21 Haziran'da 5 bin 294 vaka kay-
dedildi.

Delta varyantının etkisi

Özellikle, daha bulaşıcı olduğu saptanan Delta
varyantının, Türkiye’de yayılımının artmasıyla
vakaların artabileceğini öngörülüyor. Aşılamada
çok ciddi ilerleme kaydedilse de halen her beş ki-
şiden dördünün iki doz aşı olmadığına, dolayı-
sıyla da hastalığa karşı bağışıklık kazanmadığına
dikkat çekiliyor. Ve şu uyarı yapılıyor "Delta var-
yantı da toplumda giderek yayılıyor. Şimdi Tu-
rizm sezonundayız. Delta varyantının yaygın
olduğu İngiltere gibi, Rusya gibi ülkelerden Tür-
kiye’ye gelen turistler olacak. Bunların da etkisi
olacağını düşünülüyor"
Bilim insanlarının
Delta var-
yantı konu-

sunda
endişe
etmesinin sebebi, bu
varyantın aşıların etkinliğini kırdığını kanıtlayan
bilimsel çalışmalar. İngiltere'deki kamu sağlığı
kurumu Public Health England'ın (PHE) Mayıs
ayında yayımladığı çalışmaya göre, Türkiye'de de
aşılamada kullanılan Pfizer/BionTech aşısının

tek dozu, Delta varyantına karşı yalnızca yüzde
33'lük koruma sağlıyor. Ancak ikinci dozun
ardından Pfizer/BionTech semptomatik va-
kaları yüzde 88 önlüyor. Yine Türkiye’deki
aşılamada kullanılan CoronaVac aşısının
Delta varyantına karşı ne kadar etkili oldu-
ğuna dair bütünlüklü bir veri içeren güncel
çalışma yok.

Önlemler neye göre kaldırıldı?

Sağlık Bakanlığı’nın aşı tablosuna bakıldığında,
Türkiye’deki aşılamalarda geçen haftadan bu
yana yüksek ivmeli bir artış gözleniyor. 14 Hazi-
ran'da en az bir doz aşı olan kişilerin sayısı toplu-
mun yüzde 25,6'sı iken 21 Haziran itibarıyla bu
oran yüzde 34,9’a çıktı. Ancak iki doz aşı olanla-
rın oranı 16,8’den sadece yüzde 17,7’e gelebildi.
22 Haziran itibarıyla en az 1 doz aşı olan kişi sa-
yısı 28 milyon 979 binin, iki doz aşı olan kişiler
ise 14 milyon 570 binin üzerinde. Halk sağlığı
uzmanları, bu tablonun olumlu olmasına karşın
geniş çaplı bir normalleşme için yeterli olmadığı

ko-
nusunda

hemfikir. Özellikle
toplumsal bağışıklık düzeylerinin iller arasında
değiştiğine dikkat çekerek, hem seyahat sınırla-
masının kaldırılmasını hem de topyekûn bir nor-
malleşme kararını eleştiriyorlar.

Aşılamada dengesizlikler

Ancak iller arasında çok ciddi bir dengesizlik var.
Şu an iki doz aşılamanın en yüksek olduğu il
Edirne olarak gözüküyor. Aşılıların oranı yüzde
30’a yakın. Şırnak’a bakıldığında ise iki doz aşılı
olanlar nüfusun yalnızca yüzde 4,4’ü. Bunun
yansılamarını beklemek zor değil. Bunu aşabil-
mek için ülke düzeyinde çok yaygın aşılama ya-
pılması, her bölgede aşı istasyonlarının
kurulması gerekiyor. Türkiye’nin pandemi ile al-
dığı kararların epidemiyolojik veriler ışığında

değil ekonomik nedenlerle alındığını bir
gerçek.  Ancak uzmanlar  "Biz önlemleri

kaldırıyoruz ama, neye göre kaldırdığımızı
bilmiyoruz. Bakanlık epidemiyolojik
bir veri sunmuyor ki. Bütün dün-

yada Delta varyantı konuşuluyor.
Bizde vakaların yüzde kaçı Delta
varyantıdır, biz bilmiyoruz. Bun-
lar şok önemli. Siz önlemleri kal-

dırdığınızı söylüyorsunuz ama
daha vakaların dağılımı yaş, cin-
siyet, iller ve hastane bazındaki

dağılımlarını, ölümleri toplumla
paylaşmıyorsunuz” eleştirisini yapı-
yor.  

Türkiye’de ‘normalleşme’ sonbaharda
dördüncü pik riskini doğurur mu?

Normalleşmenin bedeli 

Şimdi bir fikr-i takiple başlayalım:  Belediyelerin
defin raporlarına atıfta bulunarak 1 Mart 2020 –
15 Mart 2021 tarihleri arasında resmen 29 bin
küsur vefat olmasına rağmen aslında COVID-19
bulaşıcı hastalık ölümlerinin 45 bin küsur oldu-
ğunu, bu yüzden resmi sayısının ikiyle çarpılma-
sının doğru olduğunu öngörerek COVID-19
vefatını 100 bin civarında tariflemiştik

100 bin ölümü kabullendi
Bu konuda ne bir açıklama ne bir doğrulama
geldi. Ama dün kritik bir gündü, çünkü TÜİK
geçen yılın ölüm verilerini açıklayacaktı ve gerçek
rakamlara daha yaklaşabilecektik. Fakat TÜİK
yapması gereken açıklamayı, istatistiki hesapla-
malara devam ediliyor gerekçesiyle bilinmez bir
tarihe erteledi.  Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açık-
lamada “salgın sebebiyle 50 bine yakın vatanda-
şımızı kaybettik” cümlesinin arkasından dolaylı
olarak “bir bu kadar daha sağlık hizmetinin ya-
vaşlaması, vatandaşlarımızın başvurmaması ne-
deniyle de insan kaybettik” diyerek zımnen de
olsa ilk kez 100 bin ölümü kabul etti

Gerçekleri saklamıyor

Bakan böylelikle en az 100 bin rakamını söylemiş
oldu ama tarihi biraz daha geriye saracak olur-
sak  2020 yılının 2021 değil, daha nisan ayında

sağlık bakanlığının açıkladığından daha fazla
olgu olduğunu değişik kaynaklardan yola

çıkarak toplumla paylaşmıştık. Hatta işte
açıklama yapan hekimler hakkında so-
ruşturmalar filan açıldı. Fakat birkaç ay
sonra artık bu gerçek saklanamaz hale
gelince Sağlık Bakanlığı aslında açık-
ladığının olgu sayısı değil hasta diye
dünya ve literatürde tıp öğretisinde
yeri olmayan bir şey olduğunu, bun-
dan sonra olgu sayılarını açıklayaca-
ğını söylemek zorunda kalmıştı.

Birdenbire bir gecede 10 Aralık tari-
hinde 1.190 bin olgu Sağlık Bakanlığı

tarafından istatistiklere eklenmek zo-
runda kalmıştı. Biz geçtiğimiz yılın yaklaşık

eylül-ekim aylarından bu yana açıklanan
ölüm sayılarının da gerçeği tam olarak yansıt-

madığını hem COVID-19’a bağlı doğrudan hem
de dolaylı ölümler söz konusu olduğunda fazla-
dan ölümlerin Türkiye’de epeyce ciddi bir yük
getirdiğini yine değişik bulgulara dayanarak kimi
zaman belediyelerin açıklamaları, gündeme ge-
tirmeye çalıştık. 2020 yılında TÜİK tarafından
açıklanan yıllık nüfus artış hızı 2019 ve öncesine
göre çok düşük çıktı. Arada çok büyük bir fark
var, hem bu konunun ilgili akademisyenleri, bilim
insanları, hem de bazı siyasiler tarafından “ya ne
oldu da birdenbire bu kadar düşük bir nüfus artı-
şıyla karşı karşıya kaldık, bu açıklanmalı” diye
epey bir zamandır bu sorunu da dile getirmeye
çalışıyoruz. Ben de açıkçası bugünü özlemle bek-
liyordum TÜİK nasıl bir açıklama yapacak diye
ama anlaşılan ne zaman olacağını bilmediğimiz
bir tarihe ertelenmiş oldu.

Bu işin izahı yok

Her zamanki gibi bu işin de  ciddi bir izah yok,
istatistiki analiz verilerin devam ettiği ifade edile-
rek tarih de tanımlamadı, sadece “ileriye ertelen-
miştir” dedi. Bu yüzden herhangi bir veri yok,
cümleyi ifade edeyim size: “2020 haber bülteni,
idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere
ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış ol-
ması sebebiyle ertelenmiştir.” TÜİK enflasyon-
dan her türlü veriye kadar güvenirliğini çok uzun
bir süredir yitirdi, tıpkı pek çok kamu kurumu-
nun güvenilirliğini yitirdiği gibi. Gerçekleri bir
müddet saklayabiliyorsunuz ama rakamları ilele-
bet saklayamıyorsunuz, açıklanmak zorunda ol-
duğunda da aslında güveni ortadan
kaldırıyorsunuz, TÜİK’de de Sağlık Bakanlı-
ğı’nda da yaşanan süreç aslında bu.
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Şimdi hem dünyaya hem Türkiye’nin veri-
lerini de paylaşmak isterim. 22 Haziran
DSÖ raporuna göre global düzeyde vaka
sayılarımızda yüzde 6’lık azalma olmakla
birlikte Afrika’da ciddi bir artış var salgında;
vakalar yüzde 39, ölümler yüzde 38 ora-
nında arttı. Benzer bir şekilde Avrupa’ya
baktığımız zaman 100 binde vaka sayısı da
Birleşik Krallık ilk kez birinciliğe oturdu 100
binde 92 ile, ki delta varyantı bunun temel
nedeni. Geçtiğimiz hafta içerisinde Birleşik
Krallık vaka sayıları %33 oranında arttı.
İkinci sırada ise Rusya var –ki 2 ülke de bizi
çok yakından ilgilendiriyor. Rusya’da 100
binde 74 vaka oranı var ve yüzde 31 ora-
nında vaka sayısı artmış durumda. Av-
rupa’nın üçüncüsü de Türkiye 100 binde 47
vakayla. Bu noktada ifade etmek gerekir ki,
delta varyantını herkes suçluyor  pek çok
kişi de hep “ya bu mikroptan kurtulamaya-
cak mıyız? Mikrop nasıl bir şey durmaksı-
zın varyantlar üretiyor” diyerek suçu
mikroba yıkıyor. Halbuki delta varyantı bil-
diğiniz üzere Hindistan’da ilk kez saptandı,
Hindistan gibi yakın zamana kadar yoksul
ülkeler için çok büyük bir aşı fabrikası olan
inanılmaz düzeyde fazla miktarda aşı üre-
tebilen bir ülke. COVID-19 pandemi süre-
cinde patent sorunu nedeniyle çok az aşı
üretebildi oysa ve ülke nüfusunun çok
azına, yüzde 4’ünden azına aşı yapabildi.
Aslında bu aşı patenti nedeniyle aşıların
üretilememesi, bir de Hindistan’da tıpkı

VERİLERE GÖRE 
SALGIN BİTMEDİ

Peki Türkiye’ye biraz projeksiyonu çevirsek, Tür-
kiye bu baskılama sürecine, özellikle 1 Tem-
muz’da her şeyin normalleşmesine dair işaret
verdiği ortamda nasıl sağladı ve sağlayacak?
Çünkü Türkiye’de bugün itibariyle 100 binde
vaka sayısı 47 ancak her ilde aynı değil. Örneğin
4 ilde 100 binde 100’ün üstünde olduğunu bili-
yoruz. Sadece Adana, Hatay ve Osmaniye’de
salgının bugün itibariyle 100 binde 10 vakanın
altında yani kontrol sınırının altında. Sıkıntılı
taraf, bu bir hafta içerisine 27 ilde de 100 binde
vaka sayılarının artışa geçtiğinin de farkındayız.
Yine haziran ayına bakarsak 1 Haziran’dan bu-
güne kadar 78 binlere kadar düşürdüğümüz aktif
vaka sayısının 90 bin sınırına geldiğini ve sa-
dece haziran ayında 4500’ü aşan aktif vakanın
bu havuza girdiğini de görüyoruz. Böylesi bir or-
tamda, hem de Coronavac aşısının delta ve
delta artı varyanta karşı ne kadar etkili olduğuna
dair hiçbir bilimsel araştırmanın olmadığı bir or-
tamda 1 Temmuz’da her şeyi normalleştirmenin
bedeli ne olacak? Bu vesileyle de dün sayın
bakan 134 kişide delta varyantı tespit edildiğini
ifade etti. Türkiye’de genomik analizin çok az ya-
pıldığını düşünürsek bu 134 sayısı ve bu ser-
besti Türkiye’ye sonbahardaki dördüncü pikin
tehlikesi riskini var ediyor mu?

ÜLKEMİZDE NE OLMASI

BEKLENiYOR!

Türkiye’deki gibi bir yerel seçim sürecinde yaşanan
lebalep kongreler aslında bu varyantların temel ne-
deni. Bu yüzden hani tabir-i caizse, bir mikropluk
aranacaksa mikrobun kendisinde değil insan uygar-
lığında, sistemin kendisi olduğunu aranması gerek-
tiğini düşünüyorum. Patentler sorun olmayıp yaygın
bir aşı üretimi olsaydı, siyaset mekanizması kendi
bekası için yaşadığı ülkenin halkını bilerek hastalığa
ve ölüme göndermeseydi kongreler nedeniyle belki
de biz bugün delta varyantını konuşmayacaktık.
Bakın virüsler kendi başlarına yaşama olanağı ol-
mayan varlıklar, yaşamak için bir başka canlı hüc-
reye ihtiyaç duyuyorlar insan hücresi, bir hayvan
hücresi gibi. Hepimiz gibi virüs de yaşamak için sü-
rekli evrim geçirerek yaşama şansını arttıracak bir
yaklaşıma sahip. Dolayısıyla biz virüsleri yeterince

tanı-
madı-
ğımız,
korona-
virüsleri
yeterince ta-
nımadığımız
için her yeni var-
yant sanki bir başka kom-
plo teorisine dayanak oluşturuyormuş gibi
algılamaya çalışan bir kesim var. Oysa senin de
söylediğin gibi biz bu virüs salgın yaptığı sırada kü-
resel olarak bunu baskılayabilecek bir yaklaşımı
gündeme getirebilseydik, özellikle aşı bulunduktan
sonra o zaman bu kadar yeni varyantlar karşımıza
çıkmaz durumda olabilirdik.

LEBALEP KONGRELER
TUZ BiBER EKTi

Bakın şimdi delta varyantından söz ediyoruz, bir de ‘delta
plus’, ‘delta artı’ demek belki Türkçe daha doğru, onun da bir
yeni varyantını konuşuyoruz. Üstelik bu yeni varyant Hindis-

tan’da gelişmiş olmasına rağmen ilk kez senin de bildiğin gibi
Public Health England tarafından İngiltere’de 7 Haziran tarihinde
tanımlandı ve şimdi hızlıca ‘delta plus’ın da Amerika, İngiltere,
Portekiz, Japonya, Polonya, bizi de ilgilendiren Rusya’da karşı-

mıza çıktığına ilişkin bilimsel veriler var. Dolayısıyla biz sal-
gını baskılama konusunda küresel olarak başarısız
kaldıkça bu koronavirüs ve bundan sonraki virüsler
evrim geçirerek hayata daha fazla tutunmak için

yeni varyantlarla, yeni endişe verici var-
yantlarla karşımıza çıkma potan-

siyeline sahip.

BİR DE PLUS 
ÇIKTI BAŞIMIZA

YENI DALGA
KAYGISI
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GALATASARAY, yeni sezon 

hazırlıklarına yaptığı çift 
antrenmanla devam etti. Florya 
Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah 
antrenmanında kuvvet çalışmaları 
üzerinde duruldu. Günün 
akşamüstü gerçekleştirilen 2’nci 
antrenmanı ise ısınma hareketleri 
ile başladı. Daha sonra gruplar 

halinde dar alanda pas çalışması 
yapıldı. Antrenmanın ana 
bölümünde 11’e 11 çift kale taktik 
oyun oynanırken çalışma, soğuma 
hareketlerinin ardından sona erdi. 
Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon 
hazırlıklarını bugün saat 17.00’de 
yapacağı antrenmanla sürdürecek.   
- DHA

YENi SEZONA 
HAZIRLIK

50 TAKIMDAN
KIYASIYA YARIS
İSTANBUL Boğazı’nda 2012’den bu 

yana düzenlenen yarış, bu sene de 
heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. 
Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma 

noktası olan İstanbul Boğazı, onlarca 
yelkenliye ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir 
Üniversitesi (BAU) tarafından organize 
edilen 9. BAU Bosphorus Sailing Cup 
Yelken Yarışları, üniversitenin Güney 
Kampüsü önünden başladı. Yüksek 
akıntı hızında zorlu bir mücadele veren 
50 takım kıyasıya rekabet etti. Ekipler 
yarışı, Anadolu Hisarı’ndan dönüş 
yaparak Beşiktaş’ta tamamladı.

Tarihte değişiklik oldu
BAU Uluslararası Yelken Kulübü 

Genel Sekreteri Ufuk Bektaş konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada şunları 

söyledi: “BAU Bosphorus Sailling Cup 
yarışmasının bu sene dokuzuncusu 
düzenleniyor. Saat 11.50’de uyarı 
işaretinin verilmesiyle yarışa başlandı.
Tekneler Anadolu Hisarını döndükten 
sonra güneye doğru harekete geçerek 
Arnavutköy önlerinden tekrar kuzeye 
Anadolu Hisarına tırmanacaklar. 
Boğaz kuzeyden güneye akan güçlü 
akıntılarıyla ünlüdür. Tekneler bugün 
biraz zorlandı. Bu yıl yaklaşık 50 tekne 
katılacak. Her yıl mayıs ayının ilk 
haftasında gerçekleştiriyorduk. Son iki 
senedir pandemiden dolayı yarışları tam 
tarihinde gerçekleştiremedik. Mevsim 
değişikliğinden dolayı da rüzgar düşük 
olduğu için yarışçıların zorlanmasına 
neden oluyor. Bireysel yarış takımlarının 
yanında ulusal ve global firmaların 

oluşturduğu yelken yarış takımları da 
bulunuyor. Bahçeşehir Üniversitesine 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
ediyorum.”

Yelken sporu yayılmalı
2021 yılında dokuzuncu BAU 

Boğaz yarışının gerçekleştiğini söyleyen 
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası 
Yelken Kulübü Komodoru Doğancan 
Öz, “Dokuz yıldan beri gelen bir gelenek 
oldu. Her sene olduğu gibi pek çok 
takım katılıyor. Pandemiye rağmen 50 
katılımcımız var. Deniz aşkı bizler için 
bambaşka. Türkiye üç tarafı denizlerle 
çevrili olan bir ülke olduğu için yelken 
sporunun daha da yayılması gerekiyor. 
Güzel bir yarış olacak. Tüm katılımcılara 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. - DHA

İstanbul 
Boğazı’nda 

yelkenli 
yarışları hava-

dan görüntülen-
di. Düzen-

lenen yelken 
yarışlarında 50 

takım mücadele 
etti.Yüksek 

akıntı hızında 
gerçekleşen mü-
cadele, Beşiktaş 

ve Anadolu 
Hisarı arasında 

düzenlendi

FİLENİN Sultanları, 3’üncülük 
maçında rakibi Japonya’yı, 25-19, 
25-16 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 
yendi. Bu sonuçla Filenin Sultanları, 
FIVB Milletler Ligi’ni tarihinde ilk kez 
3’üncülükle tamamladı. A Milli Voley-
bol Takımı, Milletler Ligi’nde 2018’de 
2’nci, 2019’da da 4’üncü olmuştu. 
Rakibi Japonya’yı 3-0 net skorla yenen 
milli takımda, Ebrar 29 sayıyla maçın en 
skorer ismi olurken ona; Eda 13, İlkin 
9, Tuğba 7, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla 
eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, bronz madalya kazanan A Milli 
Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ar-

dından A Milli Kadın Voleybol Takımı 
Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak 
elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı 
tebrik etti. Karşılaşmayı yakinen takip 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Filenin Sultanları’nın elde ettiği 
başarıdan dolayı gurur duyduğunu, 

Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyun-
ları’nda da başarılı bir sonuç elde edece-
klerine inandığını söyledi. A Milli Kadın 
Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem 
Dündar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
Türk voleyboluna her daim vermiş old-
uğu destekten dolayı teşekkür etti.

Filenin sultanları madalyayı kaptı
A Milli Kadın Voleybol 

Takımı, İtalya’nın Rimini 
şehrinde düzenlenen FIVB 

Milletler Ligi’nde bronz 
madalyanın sahibi oldu

9-10-11 TEMMUZ tarihlerinde 
düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri için Elmalı’da kamp yapan 
Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor 
Kulübü Yağlı Güreş Takımı, çalışma-
larını antrenör Ufuk Atalan eşliğinde 
sürdürüyor. Yuva Mahallesi çayır 
alanı ve Avlan Gölü Tabiat Parkı dağ 
tırmanış parkurlarında yoğunlaşan 
çalışmalarda güreşçiler zorlu doğa 
koşullarında tırmanış, tepe koşusu de-
par ve kondisyon çalışmaları yapıyor.

30 güreşçi kampa girdi
Kırkpınar güreşlerine en iyi şekilde 

hazırlandıklarını ve Antalya’yı en iyi 
sonuçları alarak temsil edeceklerini dile 
getiren Antrenör Ufuk Atalan, “Kırk-
pınar Güreşleri yağlı güreş camiası için 
en önemli organizasyonlardan bir tane-
si. Tüm güreş severlerin yakından takip 
ettiği bu organizasyonda Antalyamızı 
en iyi şekilde temsil etmek, iyi dereceler 
almak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Elmalı’da 30 güreşçimizle yoğun bir 
antrenman programı uyguluyoruz. Bir 
ay sürecek kampımızın ilk iki haftalık 
kısmını tamamladık. Elmalı, kamp için 
son derece uygun hava koşullarına ve 
doğal antrenman sahalarına sahip. En 
iyi şekilde hazırlanarak güreşçilerimizi 
Kırkpınar’a hazır hale getireceğiz. Al-
tın Kemer’i ve madalyaları alarak An-
talya’ya dönmek en büyük arzumuz” 
diye konuştu.

Başkan Böcek’e teşekkür
ASAT güreşçisi Kırkpınar 

Başpehlivanı Osman Aynur, Kırkpınar’a 
çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, 
“Tarihi Kırkpınar Güreşleri için 
Elmalı’nın güzel havası ve doğasında 
güzel ve zorlu bir kamp geçiriyoruz. 
İnşallah Kırkpınar’dan madalyaları 
toplayarak dönmek istiyoruz. Bize bu 
süreçte desteğini esirgemeyen Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ederim. Pandemi döneminde 
bizlere sahip çıktı. Bizlere Antalya’nın 
güreş antrenmanı yapılabilecek en 
güzel ve en büyük spor salonunu 
tahsis etti. Bizler de Başkanımızı 
mahcup etmemek, ona güzel bir hediye 
sunmak için elimizden gelenin en 
iyisini yapacağız” dedi. ASAT güreşçisi 
başpehlivan Turan Balaban, çok güzel 
bir kamp dönemi geçirmekte olduklarını 
ifade ederek, tepe koşuları, kondisyon, 
tırmanış ve yağlı güreşler yaparak, 
yoğun bir antrenman programı ile 
Kırkpınar’a hazırlandıklarını belirtti. 
Başpehlivan Mustafa Batu da hedefinin 
Edirne’de kürsüye çıkmak olduğunu 
kaydetti. - DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
ASAT Spor Kulübü Yağlı Güreş 
Takımı, Edirne’de düzenlenecek 
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’ne Türk’ün ilk er 
meydanı Elmalı’da hazırlanıyor

Elmalı’da
Kırkpınar’a
HAZIRLIK

SAMSUNSPOR Kulübü 
Derneği Olağan Genel Kurulu’nda 
gerçekleştirilen tek listelik seçimlerde, 
mevcut başkan Yüksel Yıldırım 
yeniden başkan seçildi. Kurula AK 
Parti Samsun Milletvekili Fuat 
Köktaş, CHP Samsun Milletvekili 
Neslihan Hancıoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
İlkadım Belediye Başkanı Neceattin 
Demirtaş, OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, Samsun Adalet 
Komisyonu Başkanı Kemal Alver, eski 
dönem kulüp başkanları, kamu kurum 
ve kuruluş temsilcileri, delegeler ve çok 
sayıda taraftar katıldı.

Yüksel Yıldırım
güven tazeledi



FENERBAHÇE Kulübü Başkanı 
Ali Koç, Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı’nda yıllık 50 
TL olan kulüp aidatları ile ilgili 
konuştu. Aidat konusunun gün-
deme gelmesinin gerekli olduğunu 
ifade eden Ali Koç, 121 kongre 
üyesinin imzaladığı bir önerge 
olduğunu ve yıllık 50 TL’den 250 
TL’ye çıkmasının istendiğini dile 
getirdi. Bunun üzerine Başkan 
Ali Koç, kendilerine göre doğru 
rakamın 500 TL olduğunu ifade 
etti. Yapılan oylama sonucun-
da oy çokluğu ile 500 TL kabul 
edilirken kongre üyeleri arasında 
tribünde tartışma çıktı. Başkan 
Ali Koç’un tribüne giderek iti-
razda bulunan kongre üyeleri ile 
konuşarak sakinleştirdi. Bu arada 
Genel Kurul Divan Başkanı Vefa 

Küçük, yaşanan gerginlik sebebi-
yle genel kurula bir süre ara verdi. 
Ali Koç oylama öncesinde yaptığı 
açıklamada ise şunları dile getirdi: 
“121 kongre üyemizin imzaladığı 
bir önerge var. Sıkıntıları biliy-
orsunuz, aidat konusunu bizim 
belirlememiz yakışmıyor, sizler 
belirleyeceksiniz. Aidat konusun-

da 121 üye 250 lirayı öneriyor. 
Hassas bir konu biliyorum ama 
biz geldiğimizde durumların nasıl 
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 
Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. 
Bize göre doğru rakam 500 liradır. 
Herhangi bir emrivaki de yapmak 
istemiyoruz. Bir rakamı oyladıktan 
sonra geriye dönüş yok.”
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FENERBAHÇE Kulübü Olağan Seçimli 
Genel Kurul Toplantısı’nda başkan 
Ali Koç, açıklamalarda bulundu. 
İşte Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen 

kongrede tek başına seçime giren olan Ali 
Koç, “Biz geldiğimiz zaman durumların 
nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, biz 
enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Avrupa’nın 
analizinde de en riskli kulübün Fenerbahçe 
çıkması tesadüf değildir. Dün eski yönetim 
anlatıyor, neredeyse biz borçlu çıkacağız. 
Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı 
yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon 
olabildiğimizi herkese gösterecektik. 
Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı 
günler göreceğiz. Belirli başlı kulüpler 
istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, 
talepkar değildir. Biz önümüzdeki sene 
şampiyon olmak zorundayız, Allah’ın 
izniyle de şampiyon olacağız” dedi.

Saygısızlık etmedik
“Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz 

Yıldırım’a hiçbir zaman saygısızlık 
etmedim” diyen Koç, “Hiçbir zaman “eski 
başkan” demedik, saygıda kusur etmedik. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana iletişim 
kurmaya çalıştık, 3 Temmuz ile ilgili 
istişare etmeye ihtiyaç duyduk. Biz ayrı 
kulvarda çalıştık, onlar ayrı kulvarda... Ben 
dünden beri büyük bir ikilem yaşıyorum. 
Fenerbahçe TV’de konuşmanın hepsini 
yayınladık. Bu sadece duyduğumuz 
saygının işareti değil, aynı zamanda 
kendimize duyduğumuz özgüvenin de 
işaretidir. Sayın Eyüp Yeşilyurt’la birliktelik 
mesajı verecektik, yüreği temiz ve benim 
Fenerbahçe için varolanlar kişiliğine 
uyan bir taraftar. Esas çekilme sebebi, 
bu adaylık sürecinde tecrübe ettikleri. Ali 
Koç nefretiyle bezenmiş insanların, onun 
üstünden bana ve arkadaşlarıma yaptıkları 
hamleler” ifadelerini kullandı.

Paralel yönetim var!
Aziz Yıldırım’a sert eleştirilerde bulunan 

Koç, “Yıpratalım, yıpratalım, 1 sene sonra 
zaten olağanüstü kongreye gideriz diye 
düşünüyorlar. Fenerbahçe’de bir paralel 
yönetim kurulu var. Bu arkadaşlar biz 
geldiğimizden beri TFF’ye gidiyorlar, çok 
sevdikleri TFF başkanıyla görüşüyorlar

Acaba Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluğu 
hakkında soru soruyorlar mı? Limitler 
hakkında soru soruyorlar mı? Arka 
arkaya, sistematik şekilde sahada hakkımız 
yenilince bunda tepkide bulunuyorlar mı? 
Yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar? Ne 
yapıyorlar, merak ediyorum. Ben artık 
kırgın değilim, kızgınım. Aziz Yıldırım, 
hala benle uğraşmanın, beni kızdırmanın 
nelere mal olacağını görememiş durumda. 
Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından 
ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 
sene evvel ‘Burada farkla kazanacaksınız’ 
diye kandırdılarsa, bence şu anda da 
kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. 
Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve 
cesaretini göstermesini” diye konuştu.

Siz umurumda değilsiniz!
Konuşmasını, “Sayın Aziz Yıldırım 

ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği 
arkadaşları, 3 sene evvel ‘Burada farkla 
kazanacaksınız’ diye kandırdılarsa, 
bence şu anda da kandırıyorlar” şeklinde 
sürdüren Koç, “Hep saygı gösterdim! 
Neden bu saygıyı gösterdim? 2015’ten 
sonra görüş ayrılıklarımız olmasına 
rağmen. Buraya 20 yıl başkanlık yapan 
birine saygı duyarım ama benim için artık 
bu geride kaldık. Benim için artık sadece 
Aziz Yıldırım’sınız. 3 sene evvel, buradaki 

seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün 
göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni 
küçültmek için yaptıklarınız Fenerbahçe’yi 
küçültüyor. Siz umurumda değilsiniz. 
Artık haddinizi aştınız. Kendini bilmez 
açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam 
isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin uslüp, 
kibir, parmak sallamalar” eleştirisinde 
bulundu.

Biz yüz yüze geleceğiz
Mesut Özil için bir kuruş ödemediklerini 

belirten Ali Koç, “Bonservisi yok, geçen 
seneki maaşını da, Arsenal’da aldığı 
maaşlarla devam etti. İrfan Can’ı da 
11’e almışız. Açıklasın belgeleriyle. Beni 
mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. 
Biz yüz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. 
Siz benle gelmezseniz, ben sizle geleceğim. 
Kaçmak yok. Ailemi çok seviyorsunuz, 
sevindim. Abim Mustafa’yı çok severdiniz. 
Babam Rahmi Koç’u çok seviyorsunuz. 
Dün de Vehbi Koç’a değindiniz. Ben hariç 
hepsini seviyorsunuz. Konuyu Rahmi 
Koç’tan açmışken, size iki şey söyleyeceğim. 
Bir lafı vardır, ‘Yaydan çıkan ok ve 
ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez’ 
diye. Siz dün o sözleri ettiniz, bunun da 
hesabını vereceksiniz. Ailemin adını bir 
daha ağzınıza almayın, rica ediyorum. 
Ricayla anlamazsanız size şiddetle tavsiye 
ediyorum” tepkisini gösterdi.

Fenerbahçe iyi yolda
“Bir yöneticinizin şirketinden 8.6 milyon 

dolar kredi alıp, 100 gün sonra 9.6 milyon 
dolar neden ödediğinizi anlatacaksınız” 
diyen Koç, “Söz konusu paraysa, kimse 
size laf edemez dediniz. Bu konuyu 
anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var, öyle 
kolay değil. Beni seyirciyle yollayacaksınız 
öyle mi? Kulübün sahibi ben değilim ve 
zaten ben istenmediğimi hissettiğim anda 
giderim. Ama şunu bilin ki o taraftar, 
bugün sizi buraya getirmedi, konuştunuz 
baktınız ve daha sonra da bir otopark 
mazeretiyle gelmiyoruz dediniz. Biz iyi bir 
üç sene geçirmedik Sayın Aziz Yıldırım 
ama samimiyetimizden kimse şüphe 
edemez. En kötü günleri gördük, iyi günler 
yakında. Biz o günleri gördüğümüzde, 
cılız olan sesiniz hepten kesilmiş olacak. 
Hiçbir Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe’nin 
kötülüğünü istemez, onun için dua etmez, 
olduğu zaman da keyif almaz. Allah bana 
o günleri göstermesin. Biz iyi yoldayız. 
Fenerbahçe iyi yolda. Futbolda şampiyon 
olamadık diye, karamsarlığınızı artırmayın. 
Bu işi bizden daha iyi biliyorsanız, neden 
son 6 yılınızda 100 milyon avro transfer 
zararınız var?” diye sordu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, tek aday olarak girdiği Olağan Seçimli 
Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu. Koç, kendisine sert eleştirilerde bulunan Aziz 
Yıldırım’a, “ Siz umurumda değilsiniz. Artık haddinizi aştınız. Kendini bilmez 
açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin 
uslüp, kibir, parmak sallamalar” cevabını verdi. “Beni mahkemeye vermezseniz, 
adam değilsiniz” diyen Koç, “Biz yüz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz benle 
gelmezseniz, ben sizle geleceğim. Kaçmak yok” çıkışını yaptı

MAHKEMEYE
VERMEZSEN
ADAM 
DEĞiLSiN!

BÜTÜN İDDİALARI
MASAYA DÖKÜN!

FENERBAHÇE eski Başkanı Aziz 
Yıldırım’ın Basketbol önerisini de 
değerlendiren Ali Koç, “Bu düşünülmüş, 
kurgulanmış, iyi senaryo kötü senaryo 
analizleri yapılmış bir fikir mi, yoksa çat kapı 
aklınıza geldi de söylediniz mi, bilmiyorum. 
Dinlemek isteriz. 35 milyon bütçemiz var 
diyorsunuz. Kulüpte olmadan da destek 
sağlayabilirsiniz. Israr ediyorum. Bu 
teklifimi kabul etmezseniz maça falan da 
gelmeyin. TV’ye çıkacağız, aklınızdaki bütün 
iddiaları masaya dökün bakalım, medyada 
çok sevdikleriniz de var da onları da getirin 
ama tek bir şartım var; FBTV’de olacak. 

Bu tartışmalar bitsin ama bitmesi 
için de kim yalan söylüyor, kim 
doğruyu söylüyor ortaya çıksın. 3 
senedir yalan söylüyorsunuz diyorum, 
görüyorum ki bu hala değişmemiş 
durumda. Temmuz ayında bu işi 
yapalım bitirelim, daha sonra da bu 
konulara girmeyelim” dedi. Bu arada 
Olağan Seçimli Genel Kurul’da Ali 

Koç, oyunu kullandı. Mevcut başkan 
Ali Koç’un tek aday olarak girdiği 
seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma 
hakkına sahip. Başkan Ali Koç ile 
eşi Nevbahar Koç, genel kurulda 21 
numaralı sandıkta oylarını kullandı. Ali 
Koç, yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe 
camiasına hayırlı olsun. İnşallah güzel 
bir dönem olur” dedi.

HEYBELERiNiZDEKi
BOMBALARI iMHA EDiN

FENERBAHÇE Kulübü 
Olağan Seçimli Genel Kurul 
Toplantısı’nın Genel kurul 
divan başkanlığı görevini 
yürüten Yüksek Divan Kurulu 
Başkanı Vefa Küçük, Aziz 
Yıldırım ile Ali Koç arasındaki 
gerginlik hakkında konuştu. Aziz 
Yıldırım ile Ali Koç arasında 
bir anlaşmazlık olduğunu 
dile getiren Vefa Küçük, 
“İki başkan cenazede bile 
birbirlerine selam vermiyorlar. 
Birini değil ikisini suçluyorum. 
Eski ve yeni başkanların 
heybelerindeki taşları dökerek 
bir barış, birleşik Fenerbahçe 
ile devam etmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Geçmişten 
bugüne haklı veya haksız şekilde 
ihraç edilen üyelerin kulübe 

geri kazandırılması lazım. 
Bu ancak tüzük kongresinde 
yapılacak değişiklikle geçici 
bir madde ile olabilir. Bugün 
siz burada karar alsanız da, 

yönetim kabul etse de önceki 
dönemlerde olanları yapamayız. 
Yeni seçilecek başkandan rica 
ediyorum bir barış ve genel 
af çıkarmanız gerekiyor. Bu 
barışı sağlayamazsak, önceki ve 
şimdiki başkanın heybelerindeki 
taş, bomba haline gelecek. 
Camiaya atarlarsa bomba tesiri 
oluşturacak. Ben bu tehlikeye 
dikkat çekmek istiyorum. 
12’nci kez genel kurul başkanı 
olarak, YDK Başkanı sıfatıyla 
konuşuyorum, iki başkanı da 
ikaz ediyorum heybelerinizdeki 
bombaları imha edin. Benden 
iyi Fenerbahçelisiniz ben de 
sizden iyi Fenerbahçeliyim, 
ültimatom veriyorum lütfen 
bunu gerçekleştirin” çağrısında 
bulundu.

KONGREDE GERGiNLiK

FENERBAHÇE’de 
bir yandan seçim 
havası yaşanırken 
bir yandan da 
eski başkan Aziz 
Yıldırım ile mevcut 
başkan Ali Koç’un 
söz düellosu gündem oldu. Sarı 
Lacivertli camianın önde gelen 
isimlerinden biri olan Rıdvan 
Dilmen’den ikiliye bir mesaj 
geldi. Tecrübeli futbol adamı 
çağrısını sosyal medyadan 
duyurdu. Fenerbahçe 
ambleminin anlamlarını 
barındıran bir görsel 
paylaşan Dilmen, “Büyük 
Fenerbahçeli Aziz Yıldırım 
ve büyük Fenerbahçeli 
Ali Koç; Logomuzun 
anlamını yaşatmak üzere, 
Fenerbahçe’nin aydınlık 
geçmişi ve aydınlık geleceği 
için” ifadelerini kullandı.

DiLMEN’DEN 
MESAJ!



O lay geçtiğimiz günlerde Bey-
koz'da meydana geldi. 2 şüpheli,
öğle saatlerinde Beykoz Engelli-

ler Derneği'nin lokal olarak kullandığı
büfeye geldi. Şüpheliler önce bankta
oturan dernek başkanı Hasan Polat'a
tehdit ve küfürler etti ardından şüpheli-
lerden biri elindeki sopayla Polat'a vur-
maya başladı. Bu sırada dışarı çıkan
büfe çalışanı, saldırganı durdurmaya
çalıştı. Hasan Polat atılan tekmeyle yere
düşerken, olayı gören akülü arabadaki
dernek üyesi engelliler, Polat'a yardım
etmek için geldi. Sopalı saldırgan 2 en-
gelliyi de darbetti. İhbar üzerine olay
yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar

sonucu saldırganları durdurdu. Sopalı
saldırgan, büfeye gelen bir kişiyle bir-
likte araca binerek polislerin gözü
önünde olay yerinden uzaklaştı. Saldırı
anları ve sonrasında yaşananlar büfe-
nin güvenlik kamerasına yansıdı. Engel-
liler adliyeye giderek kendilerini
darbeden şüpheliler hakkında duyuru-
sunda bulundu. Şikayet üzerine 2 şüp-
helinin gözaltına alınıp, serbest
bırakıldıkları öğrenildi.

Gözleri dönmüştü yani

Yaşadıkları saldırıyı anlatan Beykoz En-
gelliler Derneği Başkanı Hasan Polat,
"Engelli üyelerimiz hep burada toplanır.

Her zamanki günlerden biriydi.
Birdenbire saldırgan kişi geldi.
Sopa ile vurmaya başladı. Ken-
dinde değildi. Gözleri dönm-
üştü yani. O anda bir
arkadaşım geldi beni kurtar-
maya çalıştı. Ona da vurmaya
başladı. Çok feci bir olaydı. Hiçbir en-
gelli arkadaşımızın başına gelmesini is-
temediğimiz bir olay. Bizim başımıza
geldi, başkasının başına gelmesin. Suç-
luların cezasını almasını istiyoruz" dedi.

Ceza almalarını istiyoruz

Hasan Polat, "Ne yaptıklarını bilmiyor-
lardı. İkinci şahıs bana tüp vurmak için

salladı. Başıma gelseydi kötü olurdu.
Allahtan burada çalışan arkadaş engel
olmaya çalıştı. O olmasaydı ölmüştük.
İnşallah bir daha böyle bir olay yaşan-
maz. Suçluların ceza almasını istiyoruz.
Polis gözaltına aldı, biz şikayetçi olduk-
tan sonra. Karakoldan serbest bırak-
mışlar. Mahkemeye bile çıkmamışlar.
Bu da bizi endişelendiriyor" şeklinde
konuştu. DHA
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Mısırlı iş insanı Mohammed
Alsaloussi ile evlilik hazırlığı

yapan Şeyma Subaşı, hamile
olduğunu duyurduktan

hemen sonra bebeğini kay-
bettiğinin haberini vermişti.

İbiza tatiline çıkan Subaşı’nın
yanında sevgilisinin olma-
ması ve evlilk teklifi aldığı

tektaş yüzüğü takmaması Al-
saloussi’yle ayrıldıkları iddia-

larını güçlendirdi. Şeyma
Subaşı ise hakkında çıkan id-
dialara adeta ateş püskürdü:

"Beni biraz bırakın. İnsanın
kaybına saygınız olsun. Bir
şeye cevap vermek de ko-

nuşmak da zorunda değilim.
İstersem eğer Instagram’dan
kendim paylaşım yaparım ya

da size söylerim. Lütfen,
biraz saygı. Türk basınında

hakkımda çıkan haberlerle il-
gilenmiyorum. O yüzden de

her açıklamamı İngilizce ya-
zıyorum."

ENGELLILERE 
SALDIRDILAR!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!

AdetA 
Ateş 

püskürdü!
SİZİN İNSANLIĞINIZ YERİN DİBİNE BATSIN!

Beykoz'da 2 şüpheli,
büfede oturan engellileri

feci şekilde darbetti. 
O anlar güvenlik

kameralarına yansırken,
engelliler adliyeye giderek
şüpheliler hakkında suç
duyurusunda bulundu.

Saldırıya uğrayan Beykoz
Engelliler Derneği

Başkanı Hasan Polat,
"Gözleri dönmüştü. Ne
yaptıklarını bilmiyorlardı.

Karakoldan serbest
bırakmışlar. Mahkemeye
bile çıkmamışlar" dedi

Yine saldırıya uğrayan Osman Odabaş ise
"Bana da vurdular. Arabamın aynası olma-
saydı, ben de darbe alacaktım" diye ko-
nuştu. Saldırı sırasında gelen ve sopaların

hedefi olan Volkan Gider ise "Ben geldi-
ğimde zaten başkanım yerdeydi. Sopayla
vuruyordu. Ben de ne yapıyorsun dedim.
Ondan sonra küfrederek bana saldırmaya

başladı. Artık arabam devrilecekti. Kimse
yardıma koşmadı. Sadece çalışan bir arka-
daşımız var, o yardım etti. O an polis geldi,
elinden aldılar" ifadelerini kullandı. 

KİMSE YARDIMA
KOŞMADI!

Baba ile oğlu aynı sınava girdi
Beykoz'da 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz'la birlikte aynı okulda
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'na girdi. Sınav öncesi baba Yavuz, oğlundan sınavla ilgili taktik aldı
ÖSYM tarafından düzenlenen
YKS'nin ilk oturumu olan Temel
Yeterlilik Testi bugün yapılıyor.
Sabah saatlerinden itibaren adaylar
sınavlarına girecekleri okullarının
önüne geldi. 17 yaşındaki Kamil
Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası
Hüseyin Yavuz'la birlikte aynı
okulda sınava girdi. 

Beni geçmesi korkutuyor

Heyecanının okulun önüne gelince
arttığını söyleyen Kamil Esat
Yavuz," Babamla gelmekte heye-
canlandırdı. Babamın sınavda beni
geçmesi korkutuyor biraz beni. ufak
bir rekabette var aramızda. Rize
Uluslararası Ticaret düşünüyorum.
Memleketime gitmek istiyorum. İn-
şallah tutturacağım. Dershaneye
gittim. Bana babam deneme getir
dedi getirdim ama o çözmedi" diye
konuştu.

Çok güzel bir duygu

Alüminyum doğrama işi ile uğra-
şan baba Hüseyin Yavuz ise "Çok
güzel bir duygu yaşıyorum şuan.
Oğlumla beraber sınava gireceğim.
İlkokuldan sonra okulu bırakıp 14
yaşında iş hayatına başladım. 25
sene çalıştıktan sonra kardeşimle
beraber kendi şirketimizde çalışıyo-
ruz. Ortaokul ve liseyi dışardan bi-
tirdim. Bu sene de oğlumla beraber
lise sınavına giriyorum. Oğlumun
hedefine ulaşmasını istiyorum
benim de kendimce hedeflerim var.
Bende kazanmak istiyorum. Mi-
marlık veya inşaat mühendisliği
olur işimle alakalı bölümler olabilir"
diye konuştu.  Kamil Esat Yavuz
sınav öncesi babasına sınavla ilgili
taktik verdi. Beykoz'da bulunan
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve
Teknik Anadolu Lisesi'nde baba ve
oğlu ter döktü. DHA

Maskeler 
ne zaman
çıkacak?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı,
"15 Temmuz'a kadar toplumun eğer yüzde
75'ini bağışık hale getirirsek bayram
dönüşünde çoğu kimse, çoğu alanda
maske takmayacak" dedi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, delta varyantına
ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, Tür-
kiye’de delta varyantının çok yayılmadığını belirterek,
“İngiltere’nin, Rusya ve Amerika’nın Hindistan ile yakın
ilişkileri vardı, buralarda dolayısıyla vaka sayısı artıyor.
Ama özellikle aşısız kesimde, İsrail de dahil okul çağın-
daki çocuklarda, lise çağında özellikle delta varyantı
biraz daha baskın hale geliyor. Çünkü onların dünya ge-
nelinde hiçbir aşısı yok. Dolayısıyla belki İngiliz mutas-
yonunun yerini delta mutasyonu almaya başlayacak,
özellikle yazın ve sonbahar döneminde” dedi.

Halkımız inansın

Doç. Dr. Savaşçı, aşı yapıldıktan sonra önlemlerin bıra-
kılmaması yönünde uyarıda bulunarak, “Birinci dozdan
sonra hemen maske çıkartıp, kalabalık ortama girmeye
başlıyor insanlar. Bu tür hataları yapmayalım. 15 Tem-
muz’a kadar toplumun eğer yüzde 75’ini bağışık hale ge-
tirirsek bayram dönüşünde çoğu kimse, çoğu alanda
maske takmayacak zaten. Tabii delta varyantının gidişini
de göreceğiz. Toplumun yüzde 70’ini bağışıklayınca, to-
pumun çoğu korunmuş olacak; dolayısıyla sadece çok
kapalı alanlarda maske takabiliriz. Halen halkımızın ka-
fasında ‘aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı’ tartışması
var. Halkımız inansın, herhangi bir kısırlık etkisi, zararlı
yön düşünülmesin” dedi.


